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σκαλος τής Δημοσιογραφίας κ. Βουτυράς, ό Διευθυντής τής «Προόδου» 
κ. Σπανούδης, καί οί άρχισυντάκται τών δύο αύτών έφημερίδων, άπηλά- 
θησαν άπό τήν Κωνσταντινούπολη·. Βεβαίως δέν θά έρωτήσετε διατί. Τό 
ξεύρετε: Διότι οί καλοί αύτοί πατριώται έκαμαν τό καθήκον των πρός 
τήν Πατρίδα καί πρός τήν Αλήθειαν καί διότι είς τήν Τουρκίαν κυβερ
νούν οί Νεότουρκοι. Δέν φθάνουν αύτά τά δύο;

Καί άκόμη άλλη μία θλιβερά παράγραφος, άγωνιώδης μάλιστα. Είναι 
αύτή ή δποία άναφέρεται είς τήν Κρήτην, τήν ώραίαν καί πολυπαθή 
νήσον, ή δποία κάμνει ύπερήφανον τήν Μεσόγειον. Ή ηρωική μεγαλό- 
νησος άγωνιά αύτήν τήν στιγμήν, καί ή αγωνία της είναι ή άκράδαντος 
άδημονία ένός λαοΰ. δ όποιος έλάμπρυνε τήν Ιστορίαν τοΰ Κόσμου μέ 
τάς Οεσπεσιωτέρας ακτινοβολίας τής καρδίας καί τοΰ αίματος υπέρ τής 
Ελευθερίας. Ή Ελληνική ψυχή δέν τολμρ. νά έπιρρίψη εύθύνας είς κα
νένα. Μόνον πονεϊ, συγκινεϊται καί δέεται, ή κυανή έλευθερία νά ρίψη 
τό ταχύτεροι· μίαν αδαμαντίνην γέφυραν άπό έδώ έως τήν Κρήτην.

«
Παρ’ ολίγον νά λησμονήσωμεν τό Λαχεΐον. Είναι τό πανελλήνιον γεγο

νός. Τήν τελευταίαν Κυριακήν τοϋ Φεβρουάριου εϊχομεν τήν πρώτην 
κλήρωσιν, ολίγα κέρδη καί πολλάς απογοητεύσεις, ή, αν προτιμάτε, καί 
πολλάς άναβολάς έλπίδος διά τήν προσεχή κλήρωσιν. Άλλά καί είς 
όσους έχασαν, ή Τύχη αύτήν τήν φοράν έδωκεν ευκολόν τι κέρδος: Τήν 
εύχαρίστησιν οτι τόν πρώτον λαχνόν έκέρδισαν πτωχοί βιοπαλαισταί. 
Σάς συνιστώμεν λοιπόν νά γευθήτε μέ πολλήν δρεξιν τήν ώραίαν αύτήν 
εύχαρίστησιν τής φιλαλληλίας, καί σάς εύχόμεθα καλήν έπιτυχίαν 
διά τήν δευτέραν κλήρωσιν, δπερ έπίσης, μάς συγχωρεΐτε εύχόμεθα 
καί δι’ ημάς αύτούς ! ο φαλςταφφ
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* * * * ΑΠ© ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Κυριαρχούν αί έκλογαί. Χάριν τών Ελλήνων 
πολιτών δ κόσμος έσταμάτησε τήν κίνησίν του, 
τήν ζωήν, τάς έκδηλώσεις του. Πιθανόν καί νά μή 

έσταμάτησεν άλλά δι’ήμάς είναι τό ίδιον. Έπί ματαίφ 
μάχονται όί ’Ιταλοί είς τήν Τριπολίτιδα, άνωφελώς 
αναστατώνεται ή Κίνα, άσκόπως είς τόν Παλαιόν καί 
τόν Νέον Κόσμον κινούνται ή πολιτική, αί τέχναι, τά 
αεροπλάνα. Μέγιστον έπίσης λάθος καί τοΰ Άμοΰνδσεν 
τό δτι απεφάσισε νά φθάση είς τόν Ν. Πόλον, εις ημέ
ρας καθ’ ας εϊμεθα άπησχολημένοι νά ΰπολογίζωμεν 
ψήφους. Δέν προσέχομεν είς τίποτε άπό αύτά. Μάς 
έχουν δλοσχερώς άπορροφήση αί έκλογαί, αί όποΐαι, 
κατά τόν τρυφεροί1 έρωτευμένον,

μας έπήραν καί καρδιά καί >·οΰ.
Καί είτε είς τό γραφεϊόν μας εύρισκόμεθα, είτε είς 

τό καφενείου, δπου επικουρεί καί ή κιμωλία, είτε είς 
τόν δρόμον, συζητοΰμεν περί τών εκλογών, καί ένδια- 
φερόμεθα περισσότερον διά τήν ενυπόγραφου δήλωσιν 
τοΰ κ.Άψηφίδου, έκ τοΰ Δήμου Κοθωνίων. δτι προσε- 
χώρησεν είς τόν αντίπαλον συνδυασμόν, παρά διά τάς 
δηλιόσεις τοϋ Σάν Τζουλιάνο δτι ή ’Ιταλία θά απειλή 
μέχρι συντέλειας τών αιώνων νά δράση είς τό Αίγαΐον. 
Μεθ’ δ διακόπτομεν τήν συζήτησιν καί όμιλοΰμεν... 
πάλιν περί τών εκλογών.

«
Άλλ’ άτυχώς δέν έχομεν μόνον εκλογικόν φρόνημα, άλλά καί μαγκού

ραν. Είναι ή ύπερτάτη λογική τοΰ "Ελληνος εκλογικό μανούς, ήτις πλήσ- 
σει κατακέφαλα τόν ίσχυρογνώμονα άντιφρονοΰντα. Καί είναι μέν γεγο
νός δτι ή παρέμβασις ξένων στομάτων κατά τήν έκλογικήν συζήτησιν 
έγεινε σημαντικώς αραιότερα έν σχέσει μέ τό παρελθόν, άλλά άκόμη, 
άκολουθοΰσα πατροπαράδοτον κεκτημενην ταχύτητα, δέν εννοεί νά μάς 
άφήση εντελώς ήσύχους. Τήν παρακαλοΰμεν νά φύγη καί νά μή έπα- 
νέλθη πλέον. Δέν πρόκειται διά τά κεφάλια τά όποια σπάζει· είναι χυ- 
δαϊον θέαμα είς νύκτας άφθαστου καλοισύνης πανσελήνου, δπως υπήρ
ξαν αϋταί αί τελευταΐαι, καί είς έποχήν κατά τήν οποίαν ή ήμερότης 
ρέει άπό δλας τάς πηγάς τής παγκοσμίου έξελίξεως, νά βλέπωμεν 
άνθρώπους άμιλλωμένους νά κολλούν τσιρότα, ένφ δέν είναι ιατροί, 
άλλ' απλώς ψηφοφόροι. Παρακαλοΰμεν λοιπόν, διά τελευταίαν φοράν, 
τήν μαγκούραν νά μεταβή έν τάχει εις τό πρώτον τυχόν μολυβδοχυτή- 
ριον καί νά μεταβληθή είς ψήφους, λεύκάς ή μαύρας, κατά τήν άρέ- 
σκειάν της. Έλπίζομεν δτι δέν θά άναγκασθώμεν είς τάς προσεχείς 
έκλογάς νά έπανέλθωμεν δριμύτεροι.

«
Λί περιοδεΐαι τού πρωθυπουργού είς τάς επαρχίας έκορύφωσαν τήν 

έκλογικήν άπορρόφησιν. Άλλά διά τάς περιοδείας αύτάς δ κόσμος όλί- 
γώτερον συνεζήτει, καί περισσότερον έθαύμαζε τήν εύγενή αύτήν ορ
μήν τοΰ άναγεννωμένου λαού, τοΰ ένθουσιαζομένου είς τό άντίκρυσμα 
τού στοργικού πατρός. Ήντλει έλπίδας καί ενθάρρυνση· διά τό μέλ
λον, καί διδάγματα στερεά καί πολύτιμα. Ό πρωθυπουργός είπεν είς 
τά Τρίκκαλα: Οί πολιτικοί άνδρες οφείλουν νά περιέρχωνται τάς 
έπαρχίας, ώς κυβερνήται μέν 'ίνα λογοδοτώσι διά τά πεπραγμένα, ώς 
αντιπολιτευόμενοι δέ 'ίνα άναπτύσσωσι τό πρόγραμμα, δι’ οδ έπιδιώ- 
κουσι νά άνατρέψωσι τήν κυβέρνηση·.. Αλήθεια, τήν όποιαν πρώτην 
φοράν ήκούσαμεν ουτω έπιγραμματικώς διατυπουμένην, καί πριότην 
φοράν εϊδομεν μετά τόσης εύλαβείας έφαρμοζομένην. Καί αί έπαρχίαι 
δικαιούνται νά ύπερηφανεύωνται, διότι άνεγνωρίσΟη δτι οί ηγήτορες τού 
λαού οφείλουν καί είς αύτάς τήν ύποχρέωσιν τής λογοδοσίας, άπ’ εύ- 
θείας δέ καί ούχί διά τής πρωτευούσης. Καί πράγματι {(περηφανεύονται.

*
Έχομεν αύτόν τόν μήνα καί μίαν νίκην τοϋ Ελληνικού πνεύματος, ή 

δποία μάς αναβιβάζει μέχρι τοΰ Παρθενώνος καί μάς κάνει νά βλέπω
μεν, μακρυά εις τό βάθος, δπως είς τήν παράδοξον ασάφειαν ώραίου 
ονείρου, Ίκτίνους καί Καλλικράτους. Μαντεύετε βεβαίως δτι πρόκειται 
διά τόν διεθνή διαγωνισμόν πρός έκπόνησιν σχεδίου διά τό μέγαρον 
τών Δικαστηρίων Αθηνών. Συνηγωνίσθησαν τέσσαρες "Ελληνες καί 
οκτώ ξένοι, Γερμανοί, ’Ιταλοί, Γάλλοι, Αύστριακοί. Καί έβραβεύθη είς 
Έλλην, δ κ. Νικολούδης. Τιμή είς τό όνομα τό δποϊον έδωκεν είς δλους 
μας τιμήν. Ή δέ ελλανόδικος έπιτροπή, δλη άποτελουμένη άπό ξένους, 
διαπρεπεστάτους, φυσικώς άρχιτέκτονας, ώστε νά μή μάς πή κανείς δτι 
εϊδομεν -μπάρμπαν εις τήν Κορώνην» καί ένικήσαμεν. Καί δΓ αύτό κα
νείς άπό τούς διαγωνισθέντας δέν διεμαρτυρήθη διότι δήθεν ήδικήθη.

*
Αλήθεια· εϊχομεν καί μίαν άλλην Ελληνικήν νίκην: Είς "Ελλην άξιω- 

ματικός, δ ύπολοχαγός τοϋ πυροβολικού κ. Βούλτσος, εκπαιδευόμενος 
είς τήν έν Γαλλίρ. στρατιωτικήν σχολήν τού Σωμύρ, ήλθε δεύτερος είς 
ιπποδρομίαν τών 6,000 μ. μετ’22 εμποδίων. Καί τήν έπήρε τήν νίκην 
άπό 100 άλλους συναγωνιστάς, Γάλλους καί ξένους, μεταξύ τών όποιων 
καί πολλοί έκ τών Βαλκανικών Κρατών. Δέν είναι μεγάλη βεβαίως ή 
νίκη, άλλ’ είναι νίκη. Μή λησμονείτε δέ δτι «φασούλι τό φασούλι γεμί
ζει τό σακούλι». Καί είναι τόσον άδειο τό δικό μας τό σακούλι!

«
Κρίμα δτι σέ τόσα ευφρόσυνα γεγονότα πρέπει νά δμιλήσωμεν καί διά 

μίαν θλιβερόν περιπέτειαν σεβαστών καί αγαπητών συναδέλφων. Ό 
Διευθυντής τοΰ «Νεολόγου» τής Κωνσταντινουπόλεως, ό σεβαστός διδά-

« « «

Θ Η Ν ΑΙ Κ Η Ζ Ω. Η

Τό μέγα γεγονός τοΰ μηνάς: Τό πρώτον Ελληνικόν άερο
πλάνον έτιθάσσευοε τούς 'Ελληνικούς άέρας, και δ πρώτος 

'Έλλην Πρωθυπουργός, δ πρώτος Πρωθυπουργός τοΰ κόσμου, 
ήγγισεν είς μίαν πτήσιν ιλίγγου καί ηδονής τήν συγκίνηση· τού ύπεραν- 
θρώπου καί τό δνειρον τοΰ τετάρτου 'Ελληνικού όπλου. ’Ας είναι 
εύλογη μένος ό κ. Άργυρόπολος δ όποιος μάς έχάρισε τήν υπερηφάνειαν 
τοΰ πρώτου "Ελληνος αεροπόρου καί εύλογημένος δ κ. ΙΙριοθυπουργός, 
ό όποιος έδωκε τόν παλμόν τοΰ Έθνους είς τήν πρώτην πτήσιν υπέρ 
τήν γήν τήν Ελληνικήν.

Είς τούς στρατώνας τού Ρούφ τό 'Ελληνικόν άεροπλάνον έλαβε τό 
επίσημον βάπτισμα. Μετά τρεις ήμέρας είς τό Π. Φάληρον έδέχθη τήν 
άποθέωσιν τήν Ελληνικήν. Τί απίστευτος συναγερμός κόσμου ήτο έκεϊ
νος! Λί δύο πόλεις έξεκίνησαν νά ϊδουν τό θαύμα τού Αίώνος, καί 
ολίγον τι παμπαλαίαν 'Ελληνικήν νοσταλγίαν. Διότι ή παράδοσις τού 
’Ικάρου, ή δποία δέν έσβυσε ποτέ, έζωντάνευσε διά μιας μέσα είς τήν 
ψυχήν μας, καί έδωκεν είς τόν θαυμασμόν μας τόν σπινθήρα τής υπε
ρηφάνειας. Δέν έπήγαν τήν ημέραν έκείνην είς τό II. Φάληρον παρά 
μόνον όσοι δέν ήδυνήθησαν. Διότι, καθώς μάλιστα ή λειτουργία τών 
τράμ ύπήρξεν άθλια, ήτο αδύνατον νά μετακομισθοΰν δλοι, έντός όλί
γων ώρών. «

Έδώσαμεν τήν τιμήν τής προηγήσεως είς τό άεροπλάνον, διά τό 
εξαιρετικόν τού πράγματος. Διότι σειράν προτεραιότητος είχον αί 
Άπόκρεω, αί δποϊαι έτελεύτησαν μέσω ... άτελευτήτου κακίας τοΰ 
Φεβρουάριου. Ό εύλογημένος αύτός μήν, δστις εφέτος έφοδιασθείς διά 
τακουνιού μιας ήμέρας, είχε μικροτέραν χωλότητα, έννοεΐ άντΐ πάσης 
θυσίας νά έπαληθεύη τήν περί αύτοΰ κρατούσαν ριγηλήν φήμην. Καί 
ένφ ή 31’1 ’Ιανουάριου ήτο ώς ημέρα καί ώς λιακάδα θαύμα καλωσύ- 
νης καί γλυκύτητος, ένεφανίσθη τήν έπομένην πρωίαν μέσφ ύετών, 
ψύχους, νεφών καί μέ άπιστευτον πλαίσιον χιόνος είς τά πέριξ δρη. Θά 
ένόμιζε κανείς δτι είχε τά χιόνια είς τόν σάκκον του καί άμα έλθών τά 
άφήκεν είς τάς κορυφάς, ώς σημεϊον υπηρεσίας. Αύτό δέ ήρκεσεν, ώστε 
αί τελευταΐαι ήμέραι τών ’Απόκρεω νά είναι παγεραί κατά κυριολεξίαν 
καί μεταφοράν. Καί χωρίς νά θέλω νά δικαιώσω τήν Επιτροπήν τών 
Εορτών, ή όποια διωργάνωσε τήν άδιοργάνωτον άποκρηάτικην κίνη- 
σιν, μοΰ φαίνεται δτι ή κακία τοΰ Φεβρουάριου έμάρυνεν είς τήν τύχην 
της. "Οσον άφορρ τόν κόσμον, αύτός άπεζημιώθη πανηγυρικώς τήν 
Καθαρόν Δευτέραν. Έκχυθείς πανστρατιά καί 
κατακαλύψας τά πράσινα προάστεισ, έρρόφη- 
σεν έν άφθονίφ ηλιακήν θαλπωρήν καί ρητινί
την. Καί δλοι είπαν: «Τά Κούλουμα επέτυχαν, 
διότι δέν τά διωργάνωσεν ή Έπιτροπή !

«
Άπό κίνησιν δέ αύτόν τόν μήνα άλλο τίποτε. 

Χορός καί Άπόκρεω, έπειτα Κούλουμα. άερο
πλάνον, διαδηλώσεις, περιηγηταί αναρίθμητοι. Μάς 
ήλθον τρία μεγάλα καραβάνια, τό έν μέ τήν τερα- 
στίαν θαλαμηγόν «Αραβικόν , ή όποια, καθώς εξά
πλωσε τό τεράστιον σώμα της εις τό Φάληρον, έτρό- 
μαζε τά παιγνιώδη εκείνα νερά, τά χαριεντιζόμενα 
μέ μικρές ψαράδικες βαρκοποΰλες καί κομψά άθυρ- 
μάτια ιστιοπλοΐας. Οί ίδιοι δέ πάντοτε οί περιηγη
ταί : Άνθρωποι μέ μεγάλα ματογυάλια καί πολλή 
φαλάκρα, καί γυναίκες ώσάν άσχημοι άνδρες χωρίς 
φουστάνι. Καί δσον θαυμασμόν έξέφραζον εκεί
νοι, δταν έβλεπον καμμίαν έκτακτον άρχαιολογικήν 
ωραιότητα, άλλον τόσον ημείς, δταν κάποτε διεκρί- 
ναμεν, μέσφ τοΰ σμήνους γυναικείων σωμάτων, 
ώσεί δάσους έμπρησθέντος, κανέν τρυφερόν προσω-

πάκι, μέ δροσερότητα ανοιξιάτικων πετάλων καί μάτια πανηγυρίζοντα 
τήν χαράν τής εύμορφιάς. Άλλ’ ήτο τόσον σπάνιον τό όραμα! Πώς 
κατορθώνει ή Εύρώπη νά έχη ωραίας γυναίκας καί άσχήμους περιη- 
γητρίας; Μυστήριον. «

Ή μικρά ήλικία καί μάλιστα ή πτωχή μικρά ηλικία πρέπει νά όφείλη 
εύγνωμοσύνην είς τόν μήνα αύτόν, διότι πρωτοβουλία τής Διευθύντριας 
τοΰ Αρσάκειου έτέθησαν αί βάσεις τοΰ Συλλόγου πρός προστασίαν τής 
υγείας τών άπορων μαθητών. Εϊς σύλλογος ό όποιος έλειπεν, ένφ έπρεπε 
νά ύπάρχη, άφ’ δτου υπάρχουν πτωχά παιδιά. Διότι ποιος θά φροντίση 
διά τά καϋμένα τά τρυφερά αύτά πλάσματα νά έχουν τό λουτρό των, τήν 
καθαράν τροφήν των, τήν στέγην των; Ό πατέρας των; ΊΙ μητέρα των; 
Άλλα είναι ορφανά καί άλλα δέν έχουν γονείς, παρά μόνον διά νά πο
νούν διότι δέν είμποροΰν νά κάμουν τίποτε διά τά παιδιά των. Ευτυχώς 
ότι τό ώραϊον αύτό έργον, τό εύγενικόν καί φιλάνθρωπον, τό άνέλαβον 
κυρίαι μέ ευγένειαν άπό καταγωγής, μέ φιλαγαθίαν άπό χαρακτήρος, 
μέ στοργήν καί συμπάθειαν άπό ανατροφής. Καί θά ήμπορέσουν νά 
γεμίσουν μέ τόσας εύεργεσίας τά άθώα αύτά μικρά, τών όποιων τό μόνον 
έγκλημα είναι ή πτώχεια καί ή ένδεια, μέ οικονομικά συσσίτια, μέ παι
δικός έορτάς, παιγνίδια, η·υχαγωγίαν, λουτρά, ίσως καί ένδύματα. Ό 
Σεβασμιώτοτος Μητροπολίτης, ώς Πρόεδρος, έπιδαψιλεύει μαζή μέ τήν 
άγαθότητα τής προσωπικής του δραστηριότητος καί τήν εύλογίαν τής 
Εκκλησίας, τήν εύλογίαν τού Χριστού ό όποιος έλάτρευε τά μικρά παι
διά. Άφετε τά παιδία ϊνα έλθη πρός με». Άλλά πρέπει νά έλθη αρωγός 
καί ή Κοινωνία, μέ αγάπην, μέ συμπάθειαν, μέ γενναιοδωρίαν.

«
Είς άκραν αίματηράν άντίθεσιν μέ τό έργον τούτο, τό δποϊον εύωδιά- 

ζει πολιτισμόν καί χριστιανικήν καλωσύνην, ήλθον αί σκηναί τών Έξαρ- 
χείων. Είς τήν 'Ιστορίαν, είς τήν όποιαν θά άφήσουν στίγμα, έμειναν με 
τό όνομα αύτό: «Σκηναί τών Έξαρχείων». Δύο χωροφύλακες, οί οποίοι δέν 
είμποροΰν νά όνομασθοΰν οίίτε κτήνη ούτε θηρία, διότι καί τό κακουρ- 
γότερον ζώον έχει εύλάβειαν καί πόνον πρός τήν αδυναμίαν τών μικρών, 
έρριψαν άναίσθητον κάτω, διά γρόνΰων καί λακτισμών, εν άτυχές μει- 
ράκιον, τό δποϊον έκαμε τό κακούργημα νάπαίζη μέ άλλα παιδάκια. Άν 
τό παιδάκι αύτό ήτο κούκλα άψυχος θά τήν κτυποΰσαν μέ δλιγωτέραν 
αγριότητα. Οί διαβάται, όσοι εύρέθησαν εμπρός είς τήν θηριωδίαν αύτήν, 
τόσω έξεμάνησαν, ώστε μόνον ή ταχύτης τών δημίων αύτών νά κρυβοΰν 
είς γειτονικήν οικίαν, ήμπόδισε νά σημειωθή είς τήν Ελλάδα ή πρώτη 
εφαρμογή τοϋ νόμου τοΰ Λύντς. Όφείλομεν είς τόν κ. Ε. Βενιζέλον τό ότι 

μάς έδωκεν άνακούφισιν διά τό άνοσιούργΐ|μα αύτό τής άπο- 
κτηνώσεως. Ώς 'Υπουργός τών Στρατιωτικών έξήντλησεν όλην 
τήν πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν του κατά τών Καννιβάλων αύτών. 
Καί περιμένομεν άπό τήν ποινικήν δικαιοσύνην, ήτις θά τούς 
παραλάβη κατόπιν, νά συμπλήρωσή τήν άνακούφισιν μας.

«
Καί κλείομεν τάς σημειώσεις αύτάς μέ ολίγα άνθη τοΰ πόνου καί έν 

δάκρυ τής ψυχής. Τά έρρίψαμεν όλοι προχθές τό Ψυχοσάββατου, είς τήν 
εορτήν τών νεκρών. Ή πόλις μέ τάς βωβός μαρμαρίνας κατοικίας, τάς 
όποιας κατοικούν σκιαί, έγέμισε στεναγμούς, θρήνους, κρυφούς σπαρα
γμούς, όνειρα συντριμμένα, ελπίδες χαμένες, άγάπες σβυσμένες, Μητε- 
ροΰλες, ωχρές άπό τήν αγωνίαν, έφιλούσαν νωπά χώματα, ποΰ έρρόφησαν 
ζωήν παλληκσριών, παιδικά μάτια έδάκρυζαν είς το βλέμμα τής μνήμης 
πρός ένα νεκρόν, νύμφαι όλίγων μηνών έσκόρπιζαν άνί)ΐ| τοϋ γάμου, 
δροσερά άκόμη. άδελφαί, κόραι, γονυπετείς έφίλουν μέ αίμάσσουσαν τήν 
ψυχήν τάφους άγιους.... Καί σάν μιά νότα φαιδρά καί άμέρι μνος, ώς συμ
φωνία άλγους καί δδύνης, έπερνοΰσαν μέσοι τών τάφων όμιλοι, τούς όποι
ους έκίνει ή περιέργεια τοΰ θεάματος, ώς ζεύγη χαρωπά τά όποια έλίκνι- 
ζεν ό έρως είς τής εύτυχίας τό δνειρον. Ίσως σκληρός, ϊσως ώραϊος συμ
βολισμός τής ζωής, ή δποία έχει άδελφωμένην τήν χαράν καί τήν λύπην.

« « «

πολιτισμού καί τάς αισθήσεις τών φιλελευθέρων ιδεών. Τό πρώτον άμε
σον αποτέλεσμα τής δημοκρατικοποιήσεως τής Κίνας ύπήρξεν ή άπο- 
κοπή άναριθμήτων κοτσιδιών, αί όποΐαι έβάρυνον είς τάς κεφαλάς τών 
Κινέζων, ώς σύμβολου τού δεσποτιομοΰ. Τό άπώτερον άποτέλεσμα 
ταράσσει άπό τοΰδε τόν ύπνον τού Κάϊζερ καί μερικών άλλων έστεμ- 
μένων μέ τρομακτικά όνειρα. Ένθυμηθήτε τούς ’Ιάπωνας είς τόν Ρωσ- 
σοϊαπωνικόν πόλεμον. Σκεφθήτε δτι οί Κινέζοι είναι ή αύτή φυλή. 
Φαντασθήτε τό άμέτρητον αύτών πλήθος καί θά έννοήσετε. Είναι ό 
Κίτρινος Κίνδυνος.

Ο ΕΞΩ ΚΟΣΜΟΣ
A I τελευταΐαι ήμέραι τοΰ Φεβρουάριου έπεφύλασσον είς τόν κόσμον 

^ΡΧτήν ίκανοποίησιν 'ιστορικού καί έπιστιμιονικού πόθου, θερμαινόμενου 
άπό αιώνων καί έξα^ιασθέντος διά τής ζωής τόσων μαρτύρων τής Επι
στήμης: Τήν κατάκτησιν τοΰ Ν. Πόλου. Ό Νορβηγός εξερευνητής 
Άμοΰνδσεν, ό περίφημος καί διά τάς προηγούμενος του τολμηράς άπο- 
στολάς πρός τήν άνταρκτικήν γήν, κατώρθωσεν έπί τέλους, καί σχετι- 
κώς άνευ μεγάλων δυσχερείων, νά φθάση είς τό μαθηματικόν σημεϊον 
τοϋ Νοτίου Πόλου καί νά στήση έκεϊ τήν Νορβηγικήν σημαίαν έν 
όνόματι τοΰ Βασιλέως του, τοΰ Χάκωνος Ζ'. Ωραία, αναίμακτος κατά- 
κτησις τοΰ πνεύματος καί τής άνθρωπίνης καρτερίας. Άκόμη δέ ώραιο- 
τέρα διότι δέν υπάρχει φόβος νά προκαλέση διεθνείς περίπλοκός, δπως 
τό Μαρόκον έπί παραδείγματι, και νά αίματοκυλίση μερικός χιλιάδας 
άθώων Χριστιανών. Οί Νορβηγοί κατέκτησαν πρώτοι τάς πολικάς χώρας, 
άλλά καί δέν εμποδίζουν κανένα νά φθάση έκεϊ ώς συγκατακτητής. 
Τό έδαφος είναι ελεύθερον! «

Άλλά καί άλλο κοσμοϊστορικόν γεγονός συνετέλεσεν ό ανάπηρος 
ούτος μήν. Έδωκεν είς τόν κόσμον τήν πρώτην Ασιατικήν Δημοκρα
τίαν καί τήν μεγαλητέραν Δημοκρατίαν τής Ύφηλίου. Ύπερτετρακόσια 
εκατομμύρια κίτρινων ανθρώπων, οι 
όποιοι ήσαν έως χθές ύποτεταγμένοι 
είς τήν άρχαιοτέραν δυναστείαν, είς τόν 
Υιόν τοΰ Ούρανοΰ, άμετάβλητον καί 
άναλλοίωτον διά τής κληρονομικής δια
δοχής, ΰπακούουν σήμερον είς ένα κοι
νόν θνητόν, τόν Γιουάν Σί Καΐ, μεγα
λουργόν Κινέζον, δστις δέν έτρύγησεν 
έπί ματαίφ τό μέλι τοΰ Εύρωπαϊκοΰ

«
Έν τφ μεταξύ άλλος κίνδυνος, λευκός αύτός, άλλά τυχούσης περιστά- 

σεως, βαφόμενος αίματόχρους είς τό περί Άρεως κεφάλαιον τής Ελληνι
κής μυθολογίας, εύρίσκεται έγ/ύτατα ημών, είς τό Αίγαΐον. Εϊδομεν 
τήν σιλουέτταν του, άμυδράν μέν άλλ' έπιβάλλουσαν 
πρό όλίγων ημερών είς τήν Βηρυττύν. Οί Τούρκοι θά 
έπροτίμων νά μή τήν έβλεπον, διότι έκτοτε έπαυσαν 
νά βλέπουν δύο πολεμικά των. Τώρα δ λευκός κίνδυ
νος, φορτωμένος άμέτρητον όγκον χάλυβος καί φλογών, 
περιδιαβάζει άνά τά κύματα τού Αιγαίου, φορών άδιό- 
ρατον πέπλον — τήν ελπίδα τής ειρήνης — δ όποιος 
είμπορεϊ νά γείνη πέπλος υμεναίου ή σάβανον. Αύτό 
έξαρτάται μόνον άπό τούς Νεοτούρκους, οί όποιοι 
άφοΰ έκαψαν τά πτερά των, δπως ή πεταλούδα γύρω άπό τό φώς, 
φαίνονται έπιμένοντες νά πέσουν είς τήν φλόγα καί νά καούν.

«
Είς τήν Αγγλίαν εν έκατομμύριον έργάται άνθρακωρύχοι, έν έκα- 

τομμύριον οίκογένειαι άργοΰν, δηλαδή πεινούν. Καί άλλα δύο εκατομ
μύρια άκόμη είναι έτοιμα νά πεινάσουν. Ούδέποτε δ κόσμος είδε τόσην 
τρομακτικήν άπεργίαν, είς πλήθος χειρών αί όποΐαι αδρανούν, καί είς 
μέγεθος συνεπειών. Αί κολοσσιαίοι βιομηχανίαι, αί όποΐαι άναπνέουν 
διά τοΰ γαιάνθρακος, έχουν τώρα δύσπνοιαν άνησυχαστικήν καί αύριον, 
έάν παραταθή ή απεργία, κινδυνεύουν νά άναισθητήσουν έξ άσφυξίας. 
Καί χιλιάδες πλοία, μικροί αίλουροι καί μεγαθήρια τών ωκεανών, κιν
δυνεύουν νά πάθουν δ,τι τά ψάρια, δταν τά βγάζουν έξω άπό τό νερόν. 
Τό σκότος άκόμη άπειλεϊ τάς μεγαλοπόλεις, διότι πώς θά παραχθή 
χωρίς γαιάνθρακας τό άεριόφως καί ό ηλεκτρισμός ;

Φαντασθήτε δτι έξ έκατομμύρια χέρια παύουν νά αποσπούν άπό τήν 
Γήν διά νά τά δώσουν είς τούς άχαρίστους άνθρώπους, τήν δύναμιν, τό 
φώς καί τήν θερμότητα. Δηλαδή τό ήμισυ καί πλέον τών όλων άνθρα- 
κωρύχων τής Γής. Άλλά δέν είναι δυνατόν νά άφήσουν νά κατενεχθή 
τό κτύπημα τούτο είς τήν παγκόσμιον ζωήν. Ή ’Αγγλική Κυβέρνησις, ή 
δποία διά τού πρωθυπουργού Άσκουϊθ έδήλωσεν δτι. ή βιομηχανία τού 
γαιάνθρακος είναι τό αίμα τό όποιον ζωογονεί τήν καρδίαν της Μεγάλης 
Βρεττανίας, είναι διατεθειμένη νά φθάοη μέχρι τής βίας διά νά φέρη 
τούς πάτρωνας είς τήν ουναίσθησιν τοϋ Δικαίου. Διότι εις τάς άπεργίας 
σπανιώτατα οί έργάται έχουν άδικον. Αύτοί άγωνίζονται διά τόν άρτον· 
οί πάτρωνες διά τόν πλούτον.

*
Δέν πρέπει νά πα.ραλείι|'ωμεν τό γεγονός δτι αί Αθηναϊκοί εφημερί

δες έδημοσίευσαν διά δεκάτην φοράν τήν εικόνα τοϋ Αΰτοκράτορος 
τής Άβυσσηνίας Μενελίκ. "Οπερ σημαίνει δτι διά δεκάτην φοράν άνήγ- 
γέλθη ό θάνατος τοΰ πολυπαθοΰς Νεγκούς. Τά ανάκτορα τής Άδίς 
Άμπέμπα περιβάλλει άνεξιχνίαστον καί τραγικόν μυστήριον. Είναι άπί- 
στευτον δτι κανείς δέν ξεύρει, ούτε οί ίδιοι οί Άβυσσηνοί, άν δ Αύτο- 
κράτωρ των ζή ή άπέθανετ·. ΊΙ μανιώδης πάλη περί τήν διαδοχήν τοΰ 
θρόνου έπλασε'τόσους μύθους καί τόσας σκευωρίας ώστε νά μή φαίνε
ται πλέον ώς τερατώδης ή φήμη δτι δ Μενελίκ άπό πέντε ήδη μηνών 
βασιλεύει νεκρός'. Έν τφ μεταξύ αί ’Αθηναϊκοί έφημερίδες κρατούν 
τήν εικόνα του πρόχειρον διά παν τό ένδεχόμενον !

Ο ΡΑΤΗέ« « «
ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Η ΛΟΓΙΚΗ

Σύνδικος η Διεν&νντής; — Ό νιος ΔιενΟννιης τής 'Εταιρίας των 
Τράμ, είναι πράγματι Διευθυντής, ή Σύνδικος'Εταιρίας εν διαλυθείΑφ οτου 
εγκατεοτάθη ή νέα Διεϋθυνοις ή 'Εταιρία τών τράμ παρουσιάζει τά άξιοθρή- 
νητον θέαμα 'Εταιρίας έν διαλύσει. "Ολα γίνονται δπως τύχη, καί αν τύχη νά 
γείνουν. Τά δρομολόγια έχουν τήν νμνηθεΐσαν άσταοίαν τής ωραίας τοΰ «Ριγο- 
λέττου., τά βαγόνια είναι πάντοτε ανεπαρκή διά τήν κυκλοφορίαν τοΰ κόσμου, 
καί τό ρεύμα, ζηλότυπου τής νωχελοϋς μακαριότητας τής Διευθύνοεοις, πότε 
έρχεται καί πότε κάθεται, καί πότε ... καταθαίνει τονς δρόμους ■ Ααι είναι 
άλ.ήθεια θαύμα, πώς άκόμη δέν έκεραυνοθολήθηοαν διαβάται μέ τάς τόσον 
συχνός θραύσεις τοΰ ήλεκτροφόρου αγωγού. Διότι δέν παρέρχεται έβδομός 

χωρίς ι·ά οημειωθή καί μία τοιαύτη θραΰσις.
Ό δέ κόσμος ;Ό κόσμος ό ατυχής παραπονεϊται, αγανακτεί καί υποφέ

ρει. Καί υποφέρει καθημερινώς, ά).λ' έζαιρετικώς ταλαιπωρείται είς τάς ημέ
ρας τής μεγάλης κυκλοφορίας τοΰ πλήθους.

Τήν Καθαράν Δευτέραν χιλιάδες άνθρωποι ήναγκάσθησαν νά άνέλθουν 
εις τάς 'Αθήνας εν πεζοπορία άπό τά δύο Φάληρα. Διότι τό ρεύμα εκόπη. 
Τήν Κυριακήν, κατά τήν όποιαν επέταξε τό άεροπλάνον τοΰ ’Αργυροπούλου 
είς τό ΤΙ. Φάληρον, ό κόσμος είδε καί επαθε διά νά γυρίοη σπίτι του 
εως είς τά μεσάνυκτα. Ή Εταιρία είχεν άναγγείλη δτι θά έκυκλοφόρουν 
τραίνα κάθε 5 λεπτά καί τά 5 αυτά λεπτά έγειναν 50, 60, 70, δποτς έτύχαι- 

νεν ! "Οταν δέ βρέξη όλίγον δυνατά, δέν 
λειτουργεί πλέον κανέν τράμ. Γίνεται ή 
συντήρησις τών γραμμών τόσον επιμελώς 
ώστε, ενα χαλικάκι νά κυλίση ή βροχή, 
διακόπτεται ή συγκοινωνία.

ΙΊοίος θά ίφατ-τάζετο δτι ή νέα Διεΰθυν- 
σις τής Εταιρίας θά είχε τόσην μεγάλην 
όπισθοδρομικήν δύναμιν, ώστε νά μας κάμη 
νά νοσταλγήσωμεν τά ίπποκίνητα τράμ !
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(Συνέχεια Λπό τό προηγούμενον τεύχος κα» τέλος

cJ(,ΡΟΣΦΙΛΗΣ ποίησις είς τόν ναυτικόν κόσμον είναι 
καί ή Ακόλουθος, όνομαζομένη Hearts oj oak δηλαδή: 
Καρδίαι δρυός. ’Ιδού αύτήν: «’Εμπρός, φαιδροί, παι- 

™ διά, πλέομε)· πρός τήν Δόξαν — διά νά προσθέσωμεν 
περισσότερα θαυμαστά κατορθώματα κατά τοΰτο τό 
έτος — Σας προσκαλοΰμεν είς τήν τιμήν καί δχι'.νά 
έλθήτε ώς σκλάβοι — Τις άρά γε είναι περισσότερον 
ελεύθερος άπό τά τέκνα τής θαλάσσης; Καί εν χορώ :

Τά πλοΐά μας είναι καρδίαι δρυός — Οί άνδρες μας 
είναι φαιδροί ναυτικοί — ημείς εϊμεθα πάντοτε έτοι
μοι — Σταθερά παιδιά, σταθερά — Θά πολεμώ)μεν, 

“ θά νικώμεν Ακόμα καί Ακόμα. "Οταν βλέπωμεν τους 
πολεμίους μας έπιθυμοΰμεν νά σταματήσωσιν—"Οταν 

μας βλέπουν νά έπιθυμοΰμεν νά τρέπωνται είς φυ- 
zlr τρέπωνται είς φυγήν τούς καταδιώκομε)· μέ'χρι τής 

τί πλέον 
: κ. τ. λ.

ιΐΐίίτ^
εκείνοι 
γήν—* _ . . .
ξηρας — ’Αλλ’ άν έπιθυμοΰν νά μας δοκιμάσουν, ι, 
θά πράξωμεν; — Τά πλοΐά μας είναι καρδίαι δρυός 
’Ορκίζονται νά είσβάλωσιν αυτοί οί τρομεροί πολέμιοι! — 
Αυτοί εκφοβίζουν τάς γυναΐκάς μας, τά τέκνα μας καί τους 
κούφους —’Αλλ’ αν είς τό σκότος πλέωσιν αυτά τά πλοιά
ριά των — Τους Βρεττανους θά εύρωσι νά τους δεχθώσιν είς 
τάς άκτάς—Τά πλοΐά μας είναι καρδίαι δρυός κτλ.— Θά τους 
κάμωμεν κά τραπούν είς φυγήν, νά ιδρώσουν — Πρός πιΐσμα 
τοΰ διαβόλου καί τής Έφημερίδος τών Βρυξελλών—’Εμπρός 
λοιπόν φαιδροί, παιδιά, μέ τήν ιδίαν καρδιάν νά ύμνώμεν — 
Τους στρατιώτας μας, τους ναύτας μας, τους πολιτικούς μας, 
τόν Βασιλέα μας— Τά πλοία μας είναι καρδίαι δρυός κτλ.»

’Εκ τών πολλών ποιήσεων, ποΰ οί ναυτικοί "Αγγλοι ένέπνευ- 
σαν είς τους ποιητάς των, μεταφέρομεν μόνον μίαν ωδήν τοΰ 
Θωμά Κάμπελλ τοΰ γνωστού ποιητοΰ τών «Τέρψεων τής ελπί
δας. The pleasures of Hope» ’Ιδού αυτήν :

'Ω άγγλοι ναΰται, ποΰ υπερασπίζετε τάς θαλάσσας μας, καί 
είς τά έτη αύτά Αψηφήσατε καί τάς ναυμαχίας καί τους άνεμους. 
Υψώσατε άκόμη τήν ένδοξον σημαίαν καί άντιμετωπήσατε νέον 
εχθρόν διατρέξατε δέ τόν Ωκεανόν ένώ πνέουν οί θυελλώδεις 
άνεμοι, (Χορός) «’Ενώ πνέουν οί θυελλώδεις άνεμοι, ένώ
ρ *— — — —. - .

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΓΡΑΣΙΔΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

πνέουν, οί θυελλώδεις άνεμοι, ένώ ή μακρά καί θορυβώδης 
ναυμαχία μαίνεται καί βουίζει ή καταιγίς».

<·.4ί σκιαί τών προγόνων σας θά Αναφανούν άπό κάθε κύμα 
Ή γέφυρα ήτο τό πεδών τής φήμης των, καί ό ’Ωκεανός ό 
τάφος των."Οπου ό Blake, καύχημα τής ελευθερίας ήγωνίσθη*.

«.4ί Αρρενωποί καρδίαι σας θά Αναγαλλιάσου)·, ένώ διατρέχετε 
τόν ’Ωκεανόν, ένώ πνέουν οί θυελλώδεις άνεμοι, ένώ ή μακρά 
καί θορυβιόδης ναυμαχία μαίνεται, καί ή καταιγίς βουίζει. Ή 
Βρεταννία δέν έχει ανάγκην από προμαχώνας, ούδέ άπό φρού
ρια είς τους βράχους. Ή έκστρατεία της είναι έπί τώ»· βουνών 
τών κυμάτων, ό άγιόν της είναι είς τόν ’Ωκεανόν. Μέ τους 
κεραυνούς ποΰ πίπτουν άπό τάς έγχωρίους δρΰς δαμάζει τά 
κύματα και τρέχει είς τόν ’Ωκεανόν, ένώ πνέουν οί θυελλώδεις 
άνεμοι: ένώ πνέουν οί θυελλώδεις άνεμου ένώ ή μακρά και 
θορυβιόδης ναυμαχία μαίνεται καί ή καταιγίς βουίζει.

«Τό μετέωρον τής’Αγγλικής σημαίας πρέπει νά καίη άκόμη, 
όταν ή τρομερά θυελλώδης νύξ τοΰ πολέμου λήγη καί ό άστήρ 
τής ειρήνης Ανατέλλει. Τότε αί τέρψεις τής κοινωνίας δέχονται 
τούς πιστούς μας ναύτας, αΐτινες διέτρεξαν τόν ’Ωκεανόν, ένώ 
έπνεαν οί θυελλιόδεις άνεμου ένώ έπνεαν οί θυελλιόδεις άνεμου 
ένφ, ή μακρά καί θορυβιόδης ναυμαχία έμαίνετο καί ή καται
γίς έβούϊζε.»

Τοιαΰτα ποιήματα έχει ή ναυτική ποιητική φιλολογία τής 
’Αγγλίας διά νά ένθουσιάση τούς ναυτικούς, διά νά κυριεύση 
περισσότερον τήν θάλασσαν. "Οταν ένας λαός ένθουσια άπό 
ποιήματα τοιοΰτον είδους, τό έθνος είς ό Ανήκουν μεγαλουργεί. 
’ Εφ’ δσω οί Βενετοι εΐχον ώς προσφιλή τά τραγούδια ποΰ έλε- 
γον δτι ή Κύπρος, ή Κρήτη καί ό Μωρηάς είναι βασίλειά των» 
καί έπανελάμβανον τραγουδώντες μέ άγανάκτησιν λέγοντες 
Turco can σκυλότουρκοι καί δτι «τούς έβραζε τό αίμα, δταν 
έβλεπον Τούρκους καί ήθελαν νά τούς φονεύαουν, μέ τό θάρρος 
ένός τέκνου ποΰ υπερασπίζει τήν μητέρα , οί Βενετοι τότε έθαυ- 
ματούργουν. ’Αλλ’ δταν ήρχισαν νά ψάλλουν τήν ξανθούλα στή 
γόνδολα καί τό ώραΐο πρόσωπο τής Νίνας» έπλησίαζον είς τήν 
δύσιν τοΰ μεγαλείου καί ό Μέγας Βοναπάρτης, ίδάιν αύτούς 
Αδυνάτους, τούς έδολοφόνησε καί τούς έκαμε δούλους τής Αυ
στρίας! ’Ερύ δσον οί ’Αμαρτωλοί καί Κλέφται έποίουν καί 
έτραγούδουν τά αθάνατα «τραγούδια», έδόξασαν τόν ’Ιερόν 
Άγώνα άναστήσαντες τήν Πατρίδα.

’Ενώ ό λόγος περί ποιήσεων τοϋ πολέμου, μία παρένθεσις 
περί άλλων έργων φιλολογικά»·, Αφορώντων τούςΆγγλους ναύτας, 
νομίζομεν δτι δέν είναι έκτος τοΰ θέματος, διότι καί αύτά συν

τείνουν νά κρατούν τό 
ιδεώδες τοΰ’Αγγλου υψη
λά, δπως «δεσπόση τής 
θαλάσσης».

Ό Σαίξπηρ έν τή « Τρι
κυμία », μεταφρασθείση 
ύπό τοΰ ήμετέρου Πο- 
λυλα, παρουσιάζει ναυτι
κόν ώραϊου δράμα. Ό 
Φάλκονερ τόσον ήγάπα 
τήν θάλασσαν, ώστε καί 
τώ 17 09 άπέθανεν έν θα
λάσση έπί τής φρεγάτας 
«Aurora». Τό ποίημά 
του · 77ζτ· Shipwreck» 
= τό «Ναυάγιον» περι
γράφει έμμέτρως σκηνήν 
γενομένην έν τή ήμετέρα 
θαλάσση. Πλοϊον πλέον 
έκ Κύπρου διά τήν ’Ελ
λάδα, παρά τό Σούνιο)· 
θύελλα τό έρριψεν έπί

* 'Ο Βλάκε ήτο ναύαρχος 
"Αγγλος γεννηθείς τφ 1599 καί 
άποθανων τφ 1657. Αιάτρεψε 
μεγάλως είς τάς μάχας κατα- 
οτρέψας στολονς. Τφ 1654 
κατατρόπωσε τούς πειρατής. 
Ύπήρξε βουλευτής καί Λιε- 
κρίθη κατά τους εμφυλίους 
πολέμους. Ήτο δημοκράτης 
καί άπεδοκίμασε τήν κατα τοΰ 

I, Καρόλου Α' κατηγορίαν.

τών βράχων. Βε
βαίως δέν έχει ό 
“Αγγλος ούτος ποι
ητής τήν δύναμιν 
νά συγκινήση τόν 
αναγνώστην,παρα- 
κολουθοΰντα τάς 
έν τή θαλάσση περι
πέτειας τοΰ Όδυσ- 
σέως, ώς τάς περι
γράφει ό "Ομηρος, 
ή έκείνας τοΰ .1ί- 
νείου, κατά τήν τρι
κυμίαν ποΰ Ακο
νίζει ό Βιργίλιος.

Ό Βύρων καί 
αύτός ένθουσιάζε- 
ται άπό τήν θά
λασσαν καί έν τφ
• Child Harold', 
πρός τοΐς άλλοις, 
ψάλλει δτι, εκείνος
• ό όποιος έταξεί- 
δευσε είς τίγν βαθυ
κύανο)· θάλασσαν 
θά άπήλαυσεν ώ- 
ραίαν σκηνήν, δταν 
φουσκώνη τά πα
νιά γλυκύς άνεμος 
καί τό πλοϊον άρμε- 
νίζη». Ταξειδεύον- 
τες διδάσκονται οί 
"Αγγλοι. Διό άλλος 
ποιητής, ό Cowper, 
όρθά ψάλλει πρός τοΐς άλλοις: Ί'αξειδεύει καί έκπατρίζεται. 
Καθώς αί μέλισσαι Από άνθους είς άνθος, οΰτω καί αύτός, 
Από χώρας είς χώραν, τελειοποιείται μέ συμπεριφοράς, ήθη, 
καί εκπολιτισμόν έκάστης χώρας. Αύτός περισυλλέγει γνώσεις 
άπό κάθε κλίμα, τάς όποιας, κατά τήν έπιστροφήν, χύνει ώς 
μέλι τών σοβαρών έρευνών του».

Οί “Αγγλοι δμως δικαίως ένθουσιάζονται άπό τήν άνάγνωσιν 
τών θαλασσινών μυθιστορημάτων τοΰ Φρ. ΛΙάρρυατ. Ούτος, υίός 
πλουσίου εμπόρου, κατετάχθη είς τό βασιλικόν ναυτικόν καί-είς 
σειράν μυθιστορημάτων περιέγραψε τόν βίον τοΰ "Αγγλου ναύ
του έξόχως, διό καί μετεφράσθησαν είς πολλάς γλώσσας.

Οί Ήράκλειτοι δμως δέν λείπουν ποτέ. Ό Γεώργιος Crabbe, 
δστις έγεννήθη τώ 1754 καί άπέθανε τώ 1832, όμολογουμένως 
είναι ό ποιητής τής πραγματικότητας, ίδίως τοΰ έργατικοΰ 
’Αγγλικού βίου, καί έκλήθη «ό ποιητής τοΰ πτωγοΰ», «ό ζωγρά
φος Tenier τήςποιήσεως». Διό καί ό Βύρων έγραψε περί αύτοΰ: 
Nature’s sternest painter, yet- the best.

Ό ποιητής ούτος Crabbe έλαβε τήν γραφίδα νά περιγράψη 
καί τόν ναυτικόν βίον, άλλά ούχί έκεΐνον τής δόξης, τής δράσεως.

ΤΟ ΚΥΜΑΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΑΣ

Υ ΠΗΡΞΕΝ εποχή είς τήν 
Ρωσίαν — δχι πολύ ιια- 

κρυνή — κατά τήν όποιαν 
ήτο τόσον σκληρός καί τυ
φλός ό δεσποτισμός, ώστε 
ούτε κατ’ ίχνος ύφίστατο ή 
δικαιοσύνη καίτό δικαίωμα

τής ζωής. “Ηρκει μόνον μία διαταγή τοϋ δεσπότου ή τών μεγι
στάνων, διά νά έπιβληβή ή φρικωδεστέρα ποινή εις ενα άνθρω
πον, χωρίς καμμίαν απολύτως διαδικασίαν, καί μάλιστα χωρίς 
να ακουσδή καν ή ικεσία ή ή άμυνα τοϋ καταδίκου. Δύο έπεισόδια 
χαρακτηριστικότατα, τά όποια αφηγούμεθα αμέσως, θά τά έθεώ- 
ρει κανείς απίστευτα, άν δέν ήντλουν άπό τήν περικοπήν εκείνου, 
ο όποιος τά βέβαιοί, πλήρη αυθεντικότητα- Είναι δέ ό κόμης 
Ντέ Σεγκύρ, άλλοτε πρέσβυς τής Γαλλίας έν Πετρουπόλει.

«Μίαν ήμέραν, άφηγεΐται ό κόμης Ντέ Σεγκύρ, βλέπω νά 
εισορμά είς τό γραφεϊόν μου, άλλόφρων έκ τρόμου ή άγανα- 
κτήσεως —Δέν ήδυνήθην νά διακρίνω άμέσως — εΐς Γάλλος υπή
κοος, τόν όποιον δέν έγνώριζον.

Λόγου χάριν εις τούς «Δύο Αδελφούς περιγράφει τό δεινόν 
τέλος ναύτου, δστις άσκόπως καταδαπανήσας τά κέρδη, άφοΰ 
έχασε τήν κνήμην, είς τήν οικίαν τοΰ άδελφοΰ του, έχοντος σύζυ
γον σκληρόκαρδου, Απέθανεν άπό μαράζι, καί είς τό Justice 
Hall ·■ Μέγαρον τής Δικαιοσύνης» περιγράφει μίαν διεφθαρ- 
μένην μέ. ένα βρέφος είς τάς άγκάλας, ήτις άνόμως έζησε μέ 
πατέρα και υίόν, ναύτας άμφοτέρους, καί ζητεί δικαιοσύνην καί 
διηγείται αίσχυντηλά δυστυχήματα, ποΰ προξενούν φρίκην.

’.4ΖΖά πάντοτε είς τήν ζωήν τών άνθριόπων υπάρχουν δυσά
ρεστα έπεισόδια, τά όποια ούδεμίαν δύναμιν καί ίσχύν έχουν νά 
μειώσουν τόν ζήλον καί νά καταβάλουν τό ιδεώδες ποΰ πάν
τοτε βασιλεύει καί θαυματουργεί. Οί"Αγγλοι ναυτικοί δέν κατα
λαμβάνονται άπό Απαισιοδοξίαν, Ιδίως δταν έπισκέπτωνται τόν 
"Αγιον Παύλον καί τήν μονήν Ουέστμίνστερ, δπου ύψοΰνται 
μνημεία είς ναυάρχους καί άλλους ναυτικούς νικηφόρους είς 
ναυμαχίας καί δταν έπισκέπιεται τά άσυλα διά τούς Απομάχους 
πτωχούς ναυτικούς, ά22ά γεμάτος άπό τήν’Αγγλική)· άγερωχίαν 
φωνάζει: «Δέσποζε Βρεττανία, Βρεττανία, δέσποζε τών θαλασ
σών οί Βρεττανοί δέ)· θά είναι ποτέ σκλάβοι! .

ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΣΗΣ

»- Κύριε κόμη, μοΰ είπε, ζητώ τήν προστασίαν σας εναντίον πρά- 
ξεως φρικώδους αδικίας καί βιαιότητος. ’Εντελώς άναιτίως καί μόνον 
διότι τό διέταξεν εΐς ισχυρός μεγιστάν, μέ ύβρισαν καί μοΰ έδωσαν εκα
τόν μαστιγώσεις, μετρημένος έκατόν μαστιγώσεις, κύριε κόμη.

«Κατεπλάγην όταν έμαθα ότι ό μεγιστάν εκείνος ήτο ό κόμης 
Μπρούς, διοικητής τής Πετρουπόλεως, άνθρωπος τόν όποιον έγνώριζα 
ώς πεπαιδευμένον καί πρφον.

»— Δέν είναι δυνατόν, εΐπον.μετά πεποιθήσεως, ό κόμης Μπρούς νά 
έγένετο ένοχος τοιαύτης βιαιότητος.

— Άλλοίμονον! Κύριε κόμη, άπήντησεν δ παραπονούμενος, είναι 
τόσον άληθές, ώστε δύναμαι, νά σάς δείξω τήν ωμοπλάτην μου, ελεεινήν 
άπό τάς μαστιγώσεις. Είμαι μάγειρος. Ιΐληροφορηθείς ότι δ κόμης 
Μπρούς είχεν ανάγκην ένός μαγείρου, μετέβην εις τήν οικίαν του ϊνα 
ζητήσω υπηρεσίαν. ’Λλλ’ άμέσως μόλις με άνήγγειλεν είς αύτόν ό 
θυρωρός, διέταξε νά μοΰ δώσουν εκατόν μαστιγώσεις. Καί ή διαταγή έξε- 
τελέσθη παραχρήμα, χωρίς νά προφθάσω ό πτωχός νά διαμαρτυρηθώ.

»— Δέν θά ανεχθώ ποτέ, εΐπον, νά φέρωνται οΰτω πρός τούς συμπα- 
τριώτας μου. Άλλά προσέξατε, άν μέ ήπατήσατε, θά τό πληρώσετε 
πολύ ακριβά. Θά σάς δώσω άμέσως μίαν έπιστολήν πρός τόν κόμητα
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Μπρούς, καί θά σάς συνοδεύση μέχρι τής οικίας του εϊς υπάλληλος 
τής πρεσβείας.

Καί πράγματι έγραψα άμέσως επιστολήν πρός τόν Διοικητήν, ϊνα 
μου έξηγήση τί συνέβαινε, διότι άληθώς δέν έπίστευσα οτι ήτο δυνα
τόν να διατάξη τοιαύτην άπανθρωπίαν καί νά έκτελεσθή. Καί τόν ειδο
ποιούν δτι άνέμενα ταχίστην άπάντησιν, ϊνα λάβω τά αναγκαία μέτρα διά 
νά τιμωρήσω τόν καταγγείλαντα, δστις. προσέθετον είς τήν έπιστολήν, 
καθ' δλα τιι φαινόμενα έψεύδετο. Παρήλθον δύο ώραι, χωρίς νά λάβω 
άπάντησιν. "Ηρχισα νά αδημονώ, καί ήτοιμαζόμην νά έξέλθω, ϊνα αυτο
τ.

ΞΕΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ ΤΙ ΑΝΑΙΔΕΙΑ! ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

C
προσώπως ζητήσω εξηγήσεις, δτε ένεφανίσθη ό άνθρωπός μου. Ήτο 
έντελώς διαφορετικός· γαλήνιος καί χαρωπός.

»— Λοιπόν, τόν ήρώτησα, μοΰ φέρετε άπάντησιν;
» Όχι, κύριε Κόμη. Θά σάς τήν φέρη μόνος ό ’Εξοχότατος Διοι

κητής. Άλλά τιόρα πλέον δέν έχω λόγους νά παραπονοΰμαι. Εϊμαι ευχα
ριστημένος· πολύ ευχαριστημένος. Έπρόκειτο περί παρεξηγήσεως.

»— "Ωστε αί έκατόν μαστιγώσεις έξηλείφθησαν ;
— Βεβαίως δέν· έξηλείφθησαν, άλλά μοϋ τάς έθεράπευσαν τόσον 

καλώς, ώστε νά είμαι ενθουσιασμένος διότι τάς ύπέστην. 'Ιδού πώς 
συνέβη ή παρεξήγησις: Ή έξοχότης του, ό κόμης Μπρούς, εϊχεν ώς 
μάγειρον ένα Ρώσσον, δστις πρό ολίγων ημερών έξηφανίσθη, άφοΰ 

έκλεψε μερικά χρήματα Ό κόμης ώργίσθη καί διέταξε νιί τόν συλλά- 
βουν, νά τόν φέρουν πρό αΰτοΰ καί νά τόν τιμωρήσουν αύστηρώς. 
Ύπ' αύτάς τάς περιστάσεις παρουσιάσθην έγώ, ϊνα ζητήσω υπηρεσίαν. 
Όταν είσήλθον, εϊδον τόν Διοικητήν καθήμενον είς τό γραφεϊόν του 
καί λίαν άπησχολημένον. Ό υπηρέτης είς τόν όποιον παρουσιάσθην 
είπε πρός τόν κόμητα: Εξοχότατε, ιδού ό μάγειρος-. Καί άμέσως ό 
κόμης, χωρίς νιί στραφή νά μέ ϊδη, διέταξε: «Νά τόν πάιε άμέσως είς 
τήν αύλήν καί νά τοΰ δώσετε έκατόν μαστιγώσεις, καθώς διέιαξα·. 
Παραχρήμα <> υπηρέτης έκλεισε τήν θύραν τοΰ γραφείου τοΰ διοικητού, 

μέ ήρπασε μέ τρεις άλλους ύπηρέτας, τούς 
οποίους έκάλεσε. καί διά τής βίας μέ έφερον 
είς τήν αύλήν, δπου εΐς τήν ράχιν ένός άτυ
χούς Γάλλου μαγείρου (μέτρησαν έκατόν 
μαστιγώσεις, ακριβώς έκατότ. προορισμέ
νος διά τήν ράχιν τοΰ Ρώσσου μαγείρου. 
Όταν παρουσιάσθην μέ τήν έπιστολήν σας, 
δ κόμης Μπρούς έξήτασε καί. άφοΰ έμαθε 
τά διατρέξαντα, μοϋ έξέφρασε τήν λύπην 
του καί διιι νά. μέ παρηγορήσι; καλλίτερα 
μοΰ έδωκιν αυτόν έδώ τόν σάκκον, δλον 
γεμάτον χρυσά νομίσματα .

«
Καταπληκτικότερου είναι τό δεύτερον 

έπεισόδιον
• Εϊς ξένος πλουσιότατος, άφήγεϊται ό 

κόμης Ντέ Σεγκύρ, όνόματι Σούδερλανδ, 
ήτο τραπεζίτης τής Αυλής, πολιτογραφη- 
θείς έν Ρωσσίρ. Άπήλαυε μεγάλης εύνοιας 
άπό μέρους τής Αύτοκρατείρας Αικατερί
νης Β'. Μίαν πρωίαν τόν ειδοποίησαν δτι 
ή οικία του είχε πολιορκητή άπό αστυφύ
λακας καί δτι δ Διευθυντής τής’Αστυνομίας 
έζήτει νά τοΰ όμιλήση- Ό αξιωματικός 
αύτός, ονομαζόμενος Ρελίεφ, είσήλθε μέ 
τό ύφος συντετριμμένοι·.

» — Κύριε Σούδερλανδ, τφ είπε, θλίβο
μαι διότι διετάχθηνπαρά τής χαριτοβρύτου 
Αύτοκρατείρας μου, νά έκτελέσω διαταγήν, 
τής οποίας ή σκληρότης μέ τρομάζει.Αγνοώ 
δέ ποιον έγκλημα έξήγειρεν έναντίον σας 
τοιαύτην οργήν τής Α. Μεγαλειότητος.

•— Έγώ κύριε, άπεκρίθη ό τραπεζίτης, 
τό άγνοώ περισσότερον άπό σάς, και ή 
κατάπληξίς μου υπερβαίνει τήν ίδικήν σας. 
Άλλά τέλος τινα διαταγήν έχετε;

• — Κύριε, άπαντρ ό αξιωματικός, μοί 
απολείπει τό θάρρος νά σάς τό ε’ίπω.

■ — Νά μέ φυλακίσετε 'ίσως.
»—Ά! Άπό τήν φυλακήν έξέρχεται 

κανείς κάποτε.
»—Νά μέ κνουεάρετε ίσως;

— Τό βασανιστήριον τοΰτο είναι φρι- 
κώδες, άλλά δέν φονεύει.

& — Θεέ μου ! είπεν δ τραπεζίτης δλολύ- 
ζων. Κινδυνεύει λοιπόν ί] ζωή μου; Ή 
Αύτοκράτειρα, ή τόσον αγαθή, ή τόσον 
επιεικής, ή δποία άκόμη πρό δύο ημερών 
μοΰ ώμίλει μέ τόσην καλοσύνην, θέλει 
νά... Άλλά δέν δύναμαι νά τό πιστεύσω.. . 
Καί σάς ικετεύω, εϊπατέ μου άμέσως, τί 
διαταγήν έχετε;

»— Ή διαταγή μου κύριε Σούδερλανδ, 
είπεν ό άξιωματικός μέ φωνήν τρέμουσαν 
έκ τής συγκινήσεως, είναι νά σάς ταριχεύσω.

= — Νά μέ ταριχεύσετε! Άπήντησεν ό 
Σούδερλανδ, παρατηρών τιόρα μέ βλέμμα 
ώσεί ηλίθιον τόν συνομιλητήν του. Άλλά 
ή σείς ή ή Αύτοκράτειρα έχασε τό μυαλόν 
της. Δέν φαντάζομαι νά έλάβατε τοιαύτην 
διαταγήν, χωρίς νά δείξετε έκπληξιν διά τήν 
βαρβαρότητα ή διά τό παράδοξον αύτής.

»— Φεΰ! Κύριε Σούδερλανδ. Μολονότι 
δέν έχομεν δικαίωμα νά σχολιάζωμεν τάς 
διαταγάς τάς όποιας λαμβάνομεν, έτόλμησα 
νάέκφράσω τήν έκπληξιν μου. Καί ή σεπτή 
μου "Ανασσα, διιι τόνου οργίλου μέ διέταξε 
νά έξέλθω καί νά έκτελέσω άμέσως καί 
άνευ Αντιλογίας τήν διαταγήν της. Πηγαί
νετε, μοΰ είπε, καί μή λησμονήτε ότι τό 
καθήκον σας είναι νά έκτελήτε, χωρίς μεμ- 

ψιμοιρίας, τάς έντολάς τάς οποίας ευδοκώ νά σάς άναθέτω».
Ό Σούδερλανδ, έντρομος ό δυστυχής καί έξαλλος έκ τής άπογνώ- 

σεως, κατορθώνει μέ πάσαν ικεσίαν νά πείση τόν άστυνόμον, νά γράψη 
έπιστολήν πρός τήν Αύτοκράτειραν ϊνα έπικαλεσθή τήν εύσπλαγχνίαν 
της. Τήν έπιστολήν δέν τολμφ νά τήν φέρη ό ίδιος πρός τήν Αύτοκρά- 
τειραν, άλλά μεταβαίνει καί τήν εγχειρίζει πρός τόν διοικητήν κόμητα 
Μπρούς. Ούτος έπίστευσεν ότι δ Αστυνόμος παρεφρόνησε. Τόν παρα 
λαμβάνει έφ’ άμάξης, τή συνοδέίρ ένός αξιωματικού διά τόν φόβον 
μήπως ή παραφροσύνη του είναι επικίνδυνος, καί σπεύδει είς τά Ανά
κτορα. Ή Αικατερίνη Β' όταν ήκουσε τήν καταπληκτικήν ταύτην ιστο
ρίαν έμεινεν εμβρόντητος.
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Άλλά τό παραδοξώτερον είναι κάτι άλλο : 
ότι ή άκμή αύτή τοΰ τουρκικού στόλου δέν 
ώφείλετο είς τήν άνάγκην τήν όποιαν ήσθά- 
νοντο οί Τούρκοι νι'ι έχουν ισχυρόν στόλον, 
άλλ’ απλώς είς τήν ιδιοτροπίαν τοΰ Μονάρ
χου των. Ό Άβδούλ Άζίζ δ όποιος τφ 1861 
διεδέχθη τόν αδελφόν του Αβδούλ Μετζίτ,

πολυτελώς κεκοσμημένον καί ταχύπλουν, δ μικρός άτμοδρόμων «Ταλία» 
(Ακροβολιστής) έπίσης πολυτελές, κομψόν καί ταχύτατον απάντων, 
καθά διανΰον 18-20 μίλια καθ’ώραν, τρεις έτεροι μεσαίου μεγέθους 
άτμοδρόμονες, έπίσης κομψοί καί ταχυκίνητοι, οί «Ίζεδδΐν» (όνομα τοΰ 
βασιλόπαιδος) «Περτέ βη - νεγιαλέ· (Άκτίς επιτυχίας), «Σουρρεγία· 
(Πλειάδες), απαντες είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Αύτοκράτορος. Τό άτμήρες 
Σιλίστρια» . ταχύπλουν καί είς τήν υπηρεσίαν τοϋ Διαδόχου. Τό ευδρο- 

μον Σουλχιέ» (Ειρήνη), προσδιορισμένοι· είς τήνυπηρεσίαν τών υπουρ
γών τής Υ. Πύλης.

Ό Τουρκικός στόλος περιελάμβανε καί ιστιοφόρα, τά όποια ήσαν τό 
τρίκροτον «Μαχμουδιέ» (είς τιμήν τοΰ Σουλτάν Μαχμούτ, κυριολεκτι- 
κώς ’Επαινετός), πλοϊον στερεότατοι- καί φέρον 120 κανόνια, ών ή άνω 
σειρά ραβδωτή καί μεγάλης ολκής, τό δίκροτον «Τεσριφιέ» (Δόξα), 85

Εινε άρκετά περίεργοι αί πληροφορίαι, ας άνευρίσκομεν είς παλαιάς 
σημειώσεις διά τόν Τουρκικόν στόλον, οϊος ήτο κατά τό έτος 1866. 
Ό Τουρκικός στόλος ήτο διά τήν έποχήν έκείνην άρκετά ισχυρός καί 

τώ δντι άξιος υπολογισμού.
Περιελάμβανε τότε ο στόλος τά έλικοκίνητα : «Κόσσοβα», τρίκροτον 

έπιμηκέστατον, ώπλισμένον δι’ 110 κανονιών, τρία δίκροτα 95 κανονιών, 
τρεις φρεγάτας. έννέα κορβέττας, 25 κανονιών, έξ βρικία 10 κανονιών, 
τέσσαρας σκούνας 5 κανονιών.

Τροχοφόρα: Τέσσαρας κορβέττας 80 κανονιών, 
βρίκιον 12 κανονιών, έξ άγγελιοφόρα -1-6 κανό- 

άλλα δέκα

κανονιών και χρησιμέυσαν κατόπιν ως νοσοκομεΐον.
Τάς κορβέττας: «Τζάϊ-φεράχ (Θέσις άγαλλιάσεως)», «Μεσίρι- φεράχ 

(Εύτυχοτάξειδον) ·, έχούσας 30 κανόνια έκάστη. Φορτηγά ατμοκίνητα 
ύπήρχον οκτώ τροχοφόρα καί εξ έλικοκίνητα. Φορτηγά ιστιοφόρα ύπήρ
χον : Δύο φρεγάται, οκτώ κορβέτται, είκοσι βρίκια καί δέκα έξ άλλα 
ήριθμημένα. ’Ιδιαίτερα μικρά άτμόπλοια ήσαν είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ 
ναυστάθμου. Δώδεκα τροχοφόρα διαφόρου μεγέθους έκτελοΰντα ταχυ
δρομικός υπηρεσίας ή εκτάκτως άποστελλόμενα, όκτόι άλλα μικρότερα 
καί δέκα επτά άτμόπλοια τής Εύεργετινής Εταιρίας. Ύπό κατασκευήν 
ήσαν τφ 1866 έν δίκροτον, δύο κορβέτται καί έξ άλλα μικρότερα πλοία.

ΤΙ ολική κατά θάλασσαν δύναμις τής ’Οθωμανικής Λύτοκρατορίας

’— Δίκαιε Θεέ! άνέκραξεν. Όποια φρίκη 1 Άληθώς ό Ρελίεφ παρε- 
φρόνησεν. Κόμη πηγαίνετε, τρέξατε καί διατάξατε τόν παράφρονα 
αύτόν νά λυτρώση τόν άτυχή τραπεζίτην άπό τόν φριχτόν τρόμον του 
καί νά τόν άφήση ελεύθερον.

»Ό κόμης έτρεξεν. έξετέλεσε τήν διαταγήν καί έπανελθών είς τά 
Ανάκτορα άνεκοίνωσε τοΰτο είς τήν Αύτοκράτειραν. Τιόρα ή Αικατε
ρίνη Β' έγέλα νευρικώς.

»— Εννοώ τώρα, είπε, τήν αιτίαν αύτήν τής ύπερτραγικής καί ύπερ
κωμικής σκηνής. Είχον άπό πολλών έτών εύμορφον κυνάριον, τό όποιον 
ήγάπων πολύ καί τό έκάλουν Σούδερλανδ, μέ τό όνομα τοΰ Άγγλου δ 
όποιος μοΰ τό εϊχε δωρήση. Τό κυνάριον αυτό έτελεύτησε σήμερον καί 
διέταξα τόν Ρελίεφ νά τό ταριχεύση. Καί έπειδή αύτός έδίσταζεν ώργί- 
σΰην, νομίζουσα ίίτι άπό άνόητον ματαιοδοξίαν δέν ήθελε νά έκτελέση 

'Ιδού ή

συνεποσοΰτο κατά τό έτος 1866 είς 180 περίπου σκάφη, φέροντα περί 
τάς 2,500 τηλεβόλα διαφόρου δλκής.
Όλα τά ονόματα τών πλοίων, ώς θά παρετήρησεν έκ τών άνω

τέρω ολίγων δημοσιευθέντων ό άναγνιόστης, φέρουσιν ονόματα ή προ
γόνων τών Σουλτάνων ή πόλεων ή συμβολισμούς ιδεών άληθώς ώραίων. 
Άς άναφέρωμεν μερικά. Έν δίκροτον ώνομάζετο < Πεΐκ.ι - Ζαφφέρ · 
(Πρόδρομος νίκης), μία φρεγάτα άπεκαλεϊτο «Βοήθεια τού Ύψίστου·, 
άλλα πλοία ώνομάζοντο «’Άγγελος χαράς», «Κλείς τής θαλάσσης», 
• Χαροποιός», «Θαλασσινό πουλί», «Πλειάδες», κτλ κτλ. Έν πλοϊον 
ώνομάζετο «Ίσκενδέρ» (Αλέξανδρος).

Ιδού καί μία λεπτομέρεια ή όποια τώρα, δπότε δ τουρκικός στόλος 
είναι «μποτιλιαρισμένος > είς τόν Κεράτιον κόλπον, θά φανή παράδοξος. 
Ή λεπτομέρεια είναι ότι τφ 1877. κατά τόν ρωσσοτουρκικόν πόλεμον, 
ή Τουρκία ήτο ή τρίτη ναυτική δύναμις τοΰ κόσμου· ήρχετο άμέσως 
μετά τήν Αγγλίαν καί τήν Γαλλίαν, υπερτερούσα τήν τετάρτην 
σειράν Γερμανίαν. Τότε τήν κυρίαν δύν 
τέλουν 6 τεθωρακισμένοι φρεγάται. 9 τι 
ρακισμέναι κορβέτται καί 2 πρόσκοποι. Δη
λαδή 17 θωρηκτά έκτοπίζοντα έκαστον 9 
μέχρι 10 χιλιάδων τόννων. μέ θώρακα πάχους 
30 έκατοστομέτρων.

ήτο μανιώδης συλ
λέκτης θωρη: 
Είνε ή κυριολεξι 
Όπως ύπάρχουν 
συλλέκται κειμη
λίων, γραμματο
σήμων, λαιμοδε
τών, δ Άβδούλ 
Άζίζ ήτο μανιώ
δης νά κάμιηι συλ
λογήν θωρηκτών. 
Μόλις κατεσκευά- 
ζετο έν Εύρώπη 
νέος τύπος πολε
μικού πλοίου, ό 
Σουλτάνος διέτασ- 
σεν άμέσως τή ν 
παραγγελίαν ένός 
μόνον, διότι διά 
τήν συλλογήν δέν 
ηδονή του καί ή 

τά Ανάκτορά του, 
κόλπου. Τά πλοία

εν βρικιον 
νίων καί 
είς τάς νήσους τοΰ Αρχιπελάγους.

Θωρακωτά: Πέντε φρεγάτας, ών αί τέσσαρες 
ύπό ναιιπήγησιν (τώ 1866). Ταΰτα έκρίνοντο ώς τά 
ώραιότερα καί στερεώτερα σκάφη τοΰ Τουρκικού 
στόλου.Ήσαν (οπλισμένα διά 10 κανονιών ραβδωτών 
καί ώνομάζοντο : ■ Όσμάν Γαζή ■ (Όσμάν δ νικη
τής), «Όρχι'ιν Γαζή» (Όρχάν δ νικητής), «Σουλτάν 
Μαχμούτ·, «Άμπντούλ Άζήζ-. «Τουρκεστάν», θω
ρακωτά· ύπήρχον έπίσης έξ κανονιοφόρο διά τόν 
Δούναβιν. Τά ώραιότερα καί πολυτελέστερα σκάφη 
ήσαν οί λεγόμενοι άτμοδρόμονες τής τιμής. Ήσαν 
ταΰτα. τροχοφόρα : Ό μέγας άτμοδρόμων · Σουλτα- 
νιέ» (αύτοκράτωρ),πλοϊον τής τιμής τοΰ Σουλτάνου,

τού έχρειάζοντο περισσότερα. Καί ή 
χαρά του ήτο νά τά άντικρύζη άπό 
κοιμώμενα είς τά ΰδατα τοΰ Κερατίου

■ (ΐύια ήσ.,ν θαύμα καθαριότητας είς τό εξωτερικόν λάμ
| ποντα είς τό ηλιακόν φώς, Οαΰμα ρυπαρόιητος είς τό 

ΗΝί έσωτερικον. Διότι ο Αβδούλ Αζίζ δέν τά έπεσκέπτετο 
ποτέ· ήρκεΐτο μόνον νά τά θαυμάζη άπό μακράν. Καί 

» τά θωρηκτά αύτά δέν έσήκωναν άγκυραν άπό τόν Κερά
τιον. όχι μόνον διότι ήθελε νά τά βλέπη καθημερινώς δ 

■Rji Άβδούλ Άζίζ. άλλι'ι,κιά διότι, αν έξέπλεον, ή «αλασσα 
ή ΙΟ μεγάλη καί δέν ήξευρε κανείς τί ήδύνατο νά συμβή.. .

Έκτοτε τά πράγματα μετεβλι'|θησαν. Οί Τούρκοι είχον 
τήν άτυχίαν νά κυβερνηθούν έπειτα άπό Σουλτάνους, οί 
δποϊοι δέν είχον τήν μανίαν τής συλλογής θωρηκτών.

'Άς παραθέσωμεν τώρα σημειώσεις, δσον ένεστιν άκρι- 
βεϊς διά τόν 'Ελληνικόν στόλον μετά τήν Επανάσταση’. Πρόκειται περί 
έποχής προτέρας τής άνωτέρω έπισκοπήσεως τού Τουρκικού στόλου, 
διότι αί πληροφορίαι, τάς δποίας δίδομεν. ανάγονται είς τό 1830 μέχρι 
τοΰ 1859. Περιελαμβάνοντο είς τόν στόλον μας τά έξής σκάφη :

Κότερα : δ «Αίολος . ό «Ζέφυρος· , ό Έρμης». Γολέτται: ό «Άργος», 
ή «Εΰχαρις ». ή «Σμύρνα·, ή «Λαίδη Κόδριγκτων», ή «Λήδα», δ «Κα- 
ραϊσκάκης», ή «Κλειιύ». Βρικογόλεττα : ή «Ανδρομάχη». Μπελοΰδες : 
δ «Ποσειδών», ή Γοργιύ», η «Θέτις·, ή «Σαπφώ·. ή «Χαρίκλεια», ή 
«Τερψιχόρη·, ή Καλυψώ», η^ Αμφιτρίτη», ή «Ελένη», ή «Διώνη», τ| 
«Άμβρακία», ή «Ασπασία -, δ Αίολος», ή -Έχιδνα». ή «Ξυλάρα», ή 
Αριάδνη . ή Νηρηΐς , ή -Καλλιόπη». Βομβάρδαι : ή «Δάφνη». Κορ

βέτται : ή «Ύδρα», ή Νήσος τών Σπετσών», τά «Ψαρά-, δ «Μιλτιάδης». 
Βρίκια: ύ «Θησεύς», ή «Κίμβρος». ή «Αντίζηλος», δ Άχιλλεύς», δ 
«Ηρακλής», ή -Ελένη», ό Τιμολέων», δ «Θεμιστοκλής», ό -Λεωνί
δας», Κανονιοφόροι: ή Φιλελληνίς», ή «Βαυαρία», ή «Ελβετία», ή 
«Μέδουσα». Γαβάραι: ό Φοϊνιξ . Δίκροτον: δ «’Εμμανουήλ» (πριίιην 
Ρωσσικόν). ’Εθνικά μύσιικα: δ «Άγιος Νικόλαος·, τό «Ρόδον», ό 
Έύπλους·. ή «Κυδωνιά». Πέραμα: δ «Θαλασσομάχος». Τράτα: ή 
«Έχθρολέτις ■. Άκάτια: ή - Ούρα·'

Προστίθενται, εις ταΰτα τό δίκροτον «Ελλάς» καί τό βρίκιον «Άθηνα», 
τό όποιον εϊνε ό πόρων «Άρης», ναυπηγηθέν έν Βενετία τρία έτη πρό 
τής Έπαναστάσεως. Όλα ταΰτα ήσαν ιστιοφόρα. Ατμοκίνητα ύπήρχον 
δ «Ερμής», ή «Έπιχείρησις» καί ή «Καρτερία». Κατόπιν τό ναυτικόν 
μας ηύξήθη, άπό τού 1833 μέχρι τοΰ 1836, ναυπηγηθέντων τών σκα-

ισαν
ιυ
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«’Αμαλία», ή σημερινή 
κατέλιπε τό rs-------“·

τρία ακόμη ιστιοφόρα, τόν πάρωνα 
«Όρφέα» καί τάς κορβέτας «Περ-

«’Αριάδνη»·.
μέχρι τοϋ 1859, δτε δ 

'Υπουργός τών Ναυτικών Α. Μιαού- 
λης παρήγγειλε τάς ταχέως άφι- 
χθείσας σιδηράς άτμοη μιολίας, μέ 
τάόνόματα Άφρόεσσα·,«Πληξαύρα»,«Σφενδόνη»,τάς 
μεγαλητέρας «Σαλαμινίαν», «Πάραλον», «Πανόπην», 
ητις δμως ναυαγήσασα άντικατεστάθη διά τής «Σύρου·.

Τφ 1861 κατέπλευσεν ή άτμήρης φρεγάτα _ . .. _ .
«Ελλάς». Δι’αυτής, μέ τό όνομα ’Αμαλία», κατέλιπε,τό έδαφος τής 
Ελλάδος δ Όθων καί δι’ αυτής, ύπό τό όνομα «Ελλάς», κατήλθεν δ 
νέος Βασιλεύς Γεώργιος δ Α'.

’Από τής Βασιλείας Γεωργίου τοΰ Α’ ή ανάγκη, ή δημιουργηθεϊσα 
έκ τής προόδου τών ναυτικών έφευρέσεων είς τάς παγκοσμίους ναυτικός 
δυνάμεις, επέβαλλε συντονωτέραν πλέον τήν άνάπτυξιν τοΰ ήμετέρου 
ιολεμικοΰ ναυτικού. Καί έναυπηγήθη ή θωρακοβάρις «Βασιλεύς Γεώρ

γιος», έν δέ έτος βραδύτερον δ θωρακοδρόμων «Βασίλισσα Όλγα» καί 
έπειτα, βυθισθείσης πρό τής παραλαβής της τής έν Άγγλίφ ναυπηγηΟεί- 
σης «Μπουμπουλίνας», τό Ναυτικόν μας απέκτησε τήν τροχοφόρον 
«Άμφιτρίτην», ήτις έπί πολλά έτη έχρησίμευσεν ώς θαλαμηγός τής

•α», το οποίον 
•α», νΰν

jjFDjMl Έκεϊ κάτω είς τήν οδόν Καποδιστρίον 
,’,ρ^οΰται άπό τίνος, έν πλήρει λειτουργίφ 

πλέον, τό νέον Εθνικόν Τυπογραφεϊον, ίδρυμα τοϋ 
όποιου ή ιστορία συνδέεται στενώτατα μέ τήν έξέλιξιν 

νεωτέρου Βασιλείου. Μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, 
πληρούν δλους τούς κανόνας τής υγιεινής, πληροί καί 
δλους τούς δρους καί τάς απαιτήσεις τής υπηρεσίας του. 
Ή ΐδρυσις τού Εθνικού Τυπογραφείου Ανάγεται είς

Jd· τά πρώτα έτη τής Εθνικής μας άποκαταστάσεως. Πράγματι, 
ευθύς ώς έκηρύχθη ή ανεξαρτησία της γωνίας μας αυτής, 
αί πρώται κυβερνήσεις, παρ’ δλην τήν άρχέγονον εκείνην 
κατάστασιν, παρ’ δλην τήν άμορφον έκείνην κατάστασιν. 
ήτις χαρακτηρίζει κάθε τι ποΰ δημιουργεΐται, πριν άκόμη 
διαμορφωθή τελείως, έπρονόησαν περί καταρτισμού δημο
σίου τυπογραφείου διά τάς άνάγκας τοΰ αρτιγενούς Κρά
τους. Όντως τότε έγένοντο αί πρώται προμήθειαι τών 

_άναγκαιούντων πιεστηρίων καί υλικών και ίδρνθη τό πρω- 
. τον ή Τυπογραφία τής Διοικήσεως, εΐς ήν έξετυποϋντο αί

άπαιτοΰσαι δημοσιότητα πράξεις τής Κυβερνήσεως, τών 
Δημοσίων ’Αρχών, ή επίσημος,Έφημερίς τής^Κυβερνήσεως, 
τά διδακτικά βιβλία καί άκόμη διάφορα άλλα συγγράμ- 

. ματα καί μεταφράσεις διδασκάλων καί ιδιωτών, δσα έκρί-
νοντο ώς δημοσία ανάγκη.

Χάνονται μέσα είς τάς φάσεις τού Άγώνος τά πρώτα βήματα τοΰ 
άρχαιοτάτου τούτου Δημοσίου Ιδρύματος. Μόνον είς τά έπίσημα πρα
κτικά τοΰ Βουλευτικού τής Α' περιόδου τής συνεδριάσεως τής 9 Φεβρου- 
ρίου 1822 εύρίσκεται δτι. κατόπιν προτάσεως άπεφασίσθη δπως διατα- 
χθώσιν οί έν Κορίνθφ Γερουσιασταί, δταν διέλθωσιν έκ Κορίνθου, νά 
μεριμνήσωσι περί μεταφοράς τής Τυπογραφίας τής Διοικήσεως είς τήν 
έδραν αύτής, έν Κορίνθφ, λόγφ τών αναγκών τοΰ Δημοσίου. "Αλλη 
εϊδησις δημοσιευθεΐσα είς τήν τότε ώς έπίσημον τής Κυβερνήσεως έφη- 
Εερίδα άνεγνωρισμένην «Φίλος τοΰ Νόμου» αγγέλλει ότι άπό 27 Ίου- 
ίου 1825 ή ’Επιστασία τής Τυπογραφίας τής Διοικήσεως άνετέθη είς 

Παύλον Πατρίκιον, δστις ύπήρξε καί ό πρώτος οργανωτής τής 
Δημοσίας Τυπογραφίας.

Α. Μ. τοΰ Βασιλέως. ’Αργότερα ήγοράσθη τό μέ παλαιούς λέβητας 
άγγλικόν φορτηγδν «Μαλβίνα», τό όποιον μετασκευασθέν είς δπλιτα- 
γωγόν ώνομάσθη «Μπουμπουλίνα», νΰν δέ χρησιμεύει ώς θαλαμηγός 
τοΰ Βασιλέως ύπό τό όνομα ·’Αμφιτρίτη».

Τό δεύτερον μετά τόν «Γεώργιον» καλόν πλοϊον εΐνε δ «Ν. Μιαού- 
λης», παραγγελθείς είς τήν Γαλλίαν. Μετέπειταήγοράσθησαν ή «’Ιωνία», 
τρεις τορπιλοθέτιδες Μονεμβασία», «Αίγειάλεια- καί «Ναυπλία», τά 
τορπιλλικά Φερενίκη», «Τερψιχόρη», Περσεφόνη . «Τερψιθέα» καί 
«Καλλιθέα» καί τά έξ τορπιλλικά «Σάμος», «Χίος», «Μιτυλήνη», «Κως», 

Ρόδος» καί · Κύπρος . Τήν αύτήν εποχήν ήσαν έτοιμα αί τέσσαρες έν 
Γαλλιρ. κατασκευασθείσαι κανονιοφόροι «Σφακτηρία-, «Μυκάλη», «Ναυ- 

Άμβρακία». ’Αργότερα τώ 1884 έναυπηγήθησαν'είς 
’Αγγλίαν τέσσαρες άτμομυοδρόμονες, ό «’Αλφειός», 
«’Αχελώος». «Ευρώτας καί «Πηνειός», καί αί τρεις 
άτμοημιολίαι Κίσσα , ’Αηδών» καί «Κίχλη». Έντός 
ένός έτους μετά ταΰτα έναυπηγήθησαν εξ τορπιλλο- 
φόρα, ή «Μυκάλη». καί ή «Σφακτηρία 
αύτόν περίπου χρόνον ήγοράσθησαν τά έξ Γερμανικής 
κατασκευής τορπιλλοβόλα ύπ’ άριθμούς 11, 12, 13. 14. 
15 καί 16. ’Από τό 1887 άρχεται διά τόν στόλον μας ή 
περίοδος τών θωρηκτών. Ό άείμνηστος Τρικούπης 
παρήγγειλε τά τρία θωρηκτά «Ύδρι "

Ψαρά . Μετά τά θωρηκτά ήγοράσθησαν τά άντιτορ- 
πιλλικά «Νίκη-, Δόξα», «Θύελλα». Ναυκρατοΰσα», 
«Άσπίς», Σφενδόνη καί «Λόγχη». Ώς έπισφράγισις 
τής έργασίας ταύτης καί ώς γενναία συμβολή είς αύτήν 
ήλθεν τελευταίως δ «Άβέρωφ», περί ού ήσχολήθημεν 
είς προηγούμενα άρθρα μας καί τά δύω καταδυόμενα, 
άτινα διά λογαριασμόν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
ετοιμάζονται ήδη έν Γαλλίφ

φών «Μιαούλης», Κανάρης·. Κριεζής», «Τομπάζης», «’Αποστολής». 
«Άνδροΰτσος», «Τσαμαδός», «Σαχτούρης» κανονιοφόρων καί τών ημιο
λιών «Ματθίλδη» καί «Ναυπλία», τοΰ κερκούρου «Γλαύκος», τών ατμη
λάτων «Μαξιμιλιανοΰ» καί «Όθωνος». μετονομασθέντος άργότερα «Άθή 
ναι ·, τοΰ ιστιοφόρου «Νέλσων», τό όποιον έφερε 12 πυροβόλα, τοΰ κότε
ρου «Λέων καί τής μπελοϋς Σάμος».

Τό 1336 έναυπηγήθησαν έν Πόρφ δύο δρόμωνες ό «Λουδοβίκος- καί 
ή Αμαλία», 24 πυροβόλων, σχεδιασθέντα καί ναυπηγηθέντα ύπό τοΰ 
ναυάρχου Τομπάζη.Έκ τούτων τό μέν δεύτερον έναυάγησεν είς τό άκρω- 
τήριον Περιστέρι τής Σαλαμϊνος, δ δέ «Λουδοβίκος», μετονομασθείς 
μετά τήν έξωσιν τοΰ Όθωνος Μεσολόγγιον». υπάρχει άκόμη εις τόν 
Ναύσταθμον ώς φυλακή. Βραδύτερον ό 'Ελληνικός στόλος ηύξήθη μέ
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ένετάλη ή έκ βουλευτών επιτροπή δπως. 
έξετάση {άς ελλείψεις τής Έθν. Τυπογρα
φίας καί άναφέρη δι’έκθέσεώς της τάς άπαι- 
τουμένας πρός πλήρωσιν αύτών δαπάνας.

Κατά Νοέμβριον τοΰ 1830 μόλις, ώς 
έμφαίνεται έκ τίνος έκδόσεως τής Γενικής 
Έφημερίδος τής Ελλάδος — άρ. φύλλου 
86 τής 1 Νοεμβρίου 1830—ή 'Ελληνική 
Κυβέρνησις προέβη είς παραγγελίαν στοι
χείων καί πιεστηρίων νέων έν Παρισίοις, 
πρός συμπλήρωσιν τοΰ Τυπογραφείου τοΰ 
Δημοσίου, δπερ ώνομάζετο άκόμη Εθνική 
Τυπογραφία. Έν τφ μεταξύ ό πρώην επι
στάτης αύτοΰ Παύλος Πατρίκιος, ό καί 
πρώτος οργανωτής αύτοΰ. διωρίσθη έν αύτώ 
υπάλληλος, διετέλεσε δέ τοιούτος μέχρι τοΰ 
1863. δτε. Οικονόμος ών, άπεσύρθη τής 
υπηρεσίας.

Τό πρώτον οργανικόν Διάταγμα δι’ ού 
έρρυθμίζοντο αί ύπηρεσίαι τής Εθνικής 
Τυπογραφίας έξεδόθη τήν 2 Μαρτίου 1831 
ύπό τού Καποδιστρίον, έδημοσιεύθη δέ 
συνιστάμενον έκ δώδεκα άρθρων είς τό

Ο Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ

ύπ’ άρ. 36 φύλλον τής έν τή Εθνική Τυπογραφίρ. έκτυπουμένης“γαλλιστί 
έφημερίδος «Le Courrier de la Grece». Τό πρώτον άρθρον τοΰ Διατάγ
ματος, τούτου έκανόνιζεν άναλόγως τών έποχών τοϋ έτους τάς έργασί- 
μους ώρας, τό δεύτερον ώριζεν δπως, δλον τό προσωπικόν τοΰ ιδρύματος 
εύρίσκεται είς τάς θέσεις του κατά τάς εργασίμους ώρας, τό τρίτον καθό
ριζε τάς έορτάς, καθ’ ας δέν είργάζετο τό ίδρυμα, αΐτινες ήσαν αί αύταί 
ήμέραι άργίας τών σχολείων. Τό τέταρτον άπηγόρευε πάντα θόρυβον, 
συρίγματα καί δ,τι παρηνώχλει τούς έργαζομένους, τό πέμπτοι’ ύπε-

τικής Επιτροπής τής Ελλάδος, 
θεωρούσης δτι, ή ύπό διαφόρους 
έπιστάτας λειτουργία τών ιδίων 
τμημάτων ήτο πρόξενος ζημίας 
είς τό Δημόσιον καί δτι, τό ovp- 
φορώτερον ήτο νά λειτουργή έν 
Ναυπλίφ, τή έδρφ τής Κυβερνή
σεως, δπου καί διέμενον καί οί 
έκδόται ποιημάτων, καί άναγ- 
καιοτέρα ή παρουσία της, δι’ ών 
λόγον άκριβώς τό έν Αΐγίνη 
τμήμα άπό 2 μηνών διετέλει έν 
άργίςτ, διετάχθη ή μεταφορά τοΰ 
πλείστου υλικού είς Ναύπλιον. 
άφεθέντων είς Αίγιναν μόνον τών 
άπαραιτήτως αναγκαίων πρός έκ- 

έκεϊ διδακτήρια ποιημάτων,

νησις τότε, και έκαστον 
έξ αύτών έτέλει ύπό 
ίδιον Επιστάτην. Διά 
τοΰ Διατάγματος τού
του. δπερ προυκλήθη 
συνεπείφ αίτιολογικής 
έκθέσεως τής Διοικη

τή 
πιεστηρίων μετά τών άναγκαιούντων ύλικών καί εξαρτημάτων των.

Δύο έτη βραδύτερον εύρίσκομεν πράξιν τής Κυβερνήσεως άπό 9 ’Ιου
νίου 1827 καταχωρημένην είς τό ύπ’ άριθ. 42 φύλλον τής 22 ’Ιουνίου 
1827 τής Γενικής Έφημερίδος τής 'Ελλάδος, δι’ ής ό Γεώργιος Χρυσί- 
δης. διορισθείς έφημεριδογράφος τής Κυβερνήσεως. αναλαμβάνει καί 
τήν Επιστασίαν τής Τυπογραφίας τής Κυβερνήσεως. Άρα μετωνομάσθη 
έν τφ μεταξύ τό Δημόσιον Τυπογραφεϊον. συνιστάμενον καί τότε, ώς 
άναφέρεται. έκ τριών πιεστηρίων μετά τών εξαρτημάτων καί ύλικών 

Άλλά καί πάλιν ό τίτλος δέν έκρίνετο επιτυχής, οΰτω δέ βλέπομεν 
είς τά πρακτικά τής Βουλής τής 18 Νοεμβρίου 1827, άτινα έδημ 
οντο είς τήν Γενικήν Εφημερίδα τής Ελλάδος — φύλλον ύπ’ άριθ. 10 
Δεκεμβρίου 1827 — δτι. γενομένης συζητήσεως έπί συμφωνιών τοΰ 
Κ. Μεσθενέως περί Εθνικής Τυπογραφίας, άπερρίφθησαν αύται καί 
ότι. κατ’ αναφοράν τού Έφημεριδογράφου τής Κυβερνήσεως Χρυσίδου,

Ό Παύλος Πατρίκιος έγεννήθη έν Σμύρνη περί τά τέλη τού ΙΗ' αίώ- 
νος,έξέμαθε δέ τήν τυπογραφικήν τέχνην έν Βιέννη, μικρόν πριν έκραγή 
ή Έπανάστασις, μέ τόν σκοπόν νά έξυπηρετήση ταύτην. 'Υπήρξε μία 
μορφή ούτος φαεινή. Ώς 'Ιερολοχίτης μετέσχε τής έκατόμβης τοΰ 
Δραγατσανίου, κατόπιν δέ κατήλθεν είς Μεσολόγγιον καί μετέβη είς 
Ναύπλιον, δτε καί άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ Δημοσίου Τυπογρα
φείου. Τότε άκριβώς δ άκραιφνής έκείνος φιλέλλην, ό γνωστός εκδό
της τών ΙΙαρισίων, Ντιντό. είς τόν όποιον οφείλει πολλά ή 'Ελληνική 
Τυπογραφία, έδώρησεν είς τήν Τυπογραφίαν τής Κυβερνήσεως τά άναγ- 
καιούντα πιεστήρια καί ύλικά. Καί τό Βουλευτικόν κατά τήν συνεδρίασιν 
τής 11 Αύγούστου 1824 ένέκρινεν δπως. συνταχθή προβούλευμα πρός 
τό Εκτελεστικόν, δι’ ού ν’ άποσταλή πρός τόν εύγενή δωρητήν ευχαρι
στήριον έγγραφον.

Κατόπιν διά τής άπό 29 Σεπτεμβρίου ίδιου έτους πράξεως τού Εκτε
λεστικού Σώματος ή διεύθυνσις τής Τυπογραφίας τής Διοικήσεως άνε- 
;θη εΐς τόν Θεόκλητον Φαρμακίδην, συνίστατο δ’ αΰτη τότε έκ τριών

τύπωσιν τών χρησίμων διά τά έκεϊ διδακτήρια ποιημάτων, 
διωρίσθη δέ Γενικός Διευθυντής τής’Εθνικής Τυπογραφίας 
ό Γ. Άποστολίδης, είς δν άνετέθη ή εύθύνη καί ή φροντίς 
τών ύλικών, τής συντάξεως τού εσωτερικού κανονισμού, ή 
τηρησις τής τάξεως κ.λ.π. Ό άριθμός τών υπαλλήλων ώρίσθη 
τότε είς εϊκοσιν επτά, ών επτά διά τό έν Αΐγίνη τμήμα ύπό 
ένα υποδιευθυντήν, ύπαγόμενον είς τήν άμεσον δικαιοδοσίαν 
τοΰ Γενικού Διευθυντού.Ό μισθός τού Γεν. Διευθυντοΰ, δστις 
θά έκανόνιζε τάς μισθοδοσίας τού λοιπού προσωπικού, ώρί
σθη διά τοΰ Διατάγματος εκείνου είς διακοσίους φοίνικας.

Ό Γ. Άποστολίδης είχε διδαχθή τήν τυπογραφικήν τέχνην 
παρά τφ μεγάλφ έν Παρισίοις Οΐκφ Firmin Didot, ώς Γεν. 
Διευθυντής δέ τής Εθνικής Τυπογραφίας ύπήχθη είς τήν 
δικαιοδοσίαν τής έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως Γραμματείας, ταϋτοχρόνως δμως άπετέλεσε 
μέρος τής ’Εθνικής Τυπογραφίας καί ή μέχρι τότε λειτουρ
γούσα ύπό τόν Λέοντα Μπαδϊνον. πρώτον τής έν Αΐγίνη 
Τυπογραφίας Επιστάτην τής έκδόσεως τής Γαλλικής έφημε
ρίδος-«Le Courrier de la Gr0ce» Γαλλική Τυπογραφία. Τόν 
μισθόν τοΰ διευθυντοΰ τής Γαλλικής Έφημερίδος καθώρισεν 
άλλο Διάταγμα τοΰ Κυβερνήτου άπό 27 Μαίου 1832 είς 156 
φοίνικας. Φαίνεται δμως δτι δσα τραβούν σήμερον μερικά 
τυπογραφεία άπό μερικούς κακόπιστους έκδότας, έτραβοΰσε 

τότε καί τό ίδρυμα τοΰτο, διότι τήν 1 ’Ιουλίου 1832 έξεδόθη Διάταγμα, 
δημοσιευθέν είς τό ύπ’ άρ. 23 φύλλον τής 6 ’Ιουλίου ίδιου έτους τής 
Εθνικής Έφημερίδος, δπερ διέτασσεν, δπως προσκληθώσιν δλοι οί 
κατά καιρούς έκδόται, οί όφείλοντες, νά πληρώσωσι δσα ώφειλον, είτε 
άμέσως, είτε έντός ώρισμένης προθεσμίας. Τό Διάταγμα έκανόνιζε δπως 
είς τό μέλλον γίνονται συμφωνίαι μετά τών συγγραφέων.

Μετά τήν κάθοδον τοΰ Βασιλέως Όθωνος είς Ελλάδα, τήν 10 Δε
κεμβρίου 1833 έξεδόθη Διάταγμα περί διοργανισμοΰ τοΰ Βασιλικού

χρέου τούς έργαζομένους νά τακτοποιώσιν έκάστην εσπέραν, δταν έτε- 
λείωνεν ή εργασία των, τά έργαλεϊα των καί πάν δ.τι ήτο έν χρήσει τήν 
ήμέραν. τό έκτον καθιόριζε τό προσωπικόν, δπερ συνίστατο έκ τού 
Διευθυντοΰ, έξ ένός διορθωτού. έκ τών στοιχειοθετών καί έκ τών μαθη- 
τευομένων, τά δέ λοιπά έξ άρθρα καθώριζον τά καθήκοντα καί τήν 
δικαιοδοσίαν ένός έκάστου τών τοΰ προσωπικού. Ή έκτέλεσις τού Δια
τάγματος τούτου τού Κυβερνήτου άνετέθη είς τόν έπί τών Εκκλησια
στικών καί τής Παιδείας Γραμματέα, ώς ώνομάζετο τότε ό 'Υπουργός 
τής Παιδείας. Έν τώ μεταξύ όμως, ώς έμφαίνεται έκ τίνος άλλου όργα- 

Διατάγματος άπό 17 Νοεμβρίου τοΰ 1832. δημοσιευθέντος είς τό 
άριθ. 26 φύλλον

24 Μαΐου 1832— __________
τής Εθνικής Έφημε- Χ' 
ρίδος, ώς ώνομάζετο ( 
τότε τό έπίση μον όργα- 
νον τής Κυβερνήσεως, 
τό Δημόσιον Τυπογρα
φεϊον διηρέθη είς δύο 
τμήματα, λόγφ άνάγ- 
κης. καί τό μέν έν έλει- 
τούργει έν Αΐγίνη.
δ’ έτερον έν Ναυπλίφ. 
δπου ήδρευεν ή κυβέρ-

ΐς, οΰτω
7, άτινα ,ιοσιευ-

•‘.11 ΙΓ !·
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Τυπογραφείου.'Η Βασιλίκι) αυτή Τυπογραφία διηρέθη 
διά τοϋ όργαγανισμοΰ είς τό τμήμα τών δημοσίων 
έργων καί τό τών ιδιωτικών. Έκαστη αρχή ώφειλε νά 
πληρώνη μηνιαίως τήν τιμήν τών διά λογαριασμόν της 
τυπωθέντων. "Αλλο άρθοον τοΰ Διατάγματος ώριζεν 
όπως, καί τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως ή έκτύ- 
πωσιςγίνειαι ΰπό τούς αυτούς όρους, ΰπό τούς όποιους 
καί τά άλλα δημόσια έργα, ή δέ διόρθωσίς της γίνεται 
ΰπό τής έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως Γραμματείας. Έκαστου τών δύο τμη
μάτων προϊσταιο εις «Έπί τών έργων» ονομαζόμενος, 
ΰποχρεουμένων καί τών δύο νά ΰποβάλλωοι κατά μήνα 
είς τήν έπί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεΰσεως Γραμματείαν έκθεσιν περί τής κατα- 
στάσεως τοϋ υλικού, περί τής προθυμίας καί ίκανότη- 
τος τών έργατών, περί τής εργασίας τοϋ μηνάς καί τήςΠ

καταναλωθείσης ύλης, καί κατάλογον τών τυπωθέντων.
Αργότερα τήν 17 Μαΐου 1S35 έξεδόθη Διάταγμα, διά τοΰ οποίου ή 

Τυπογραφία τής Κυβερνήσεως καί αί δύο λιθογραφία·, ή τής ’Αντιβα
σιλέα'; καί ή παριι τή Γραμματείς, τών Στρατιωτικών, ήνώθησαν ΰπό 
ένα "Εφορον, ό όποιος είχε τήν άνωτάτην διεύθυνση·. Διά τοΰ Διατάγμα
τος τούτου «Περί οργανισμού τής Βασιλικής Τυπογραφίας καί Λιθο
γραφίας- ή έποπτεία ταύτης άνετέΟη είς τήν έπί τών Εκκλησιαστικών 
καί τής Δημοσ. Έκπαιδεΰσεως Γραμ
ματείαν. Διωρίσθησαν εις Διευθυντής 
τής Τυπογραφίας, είς δέ τόν ’Έφορον 
άνετέΟη ή διεύθυνσις τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως καί τής τών Αγγε
λιών. Συνέστη ιδιαίτερον ταμείον καί 
ιδιαιτέρα οικονομία τοϋ ΰλικοϋ διά 
τάς άνάγκας τοϋ καταστήματος, διω- 
ρίσθησαν δέ δ μέν Γ. Άποστολίδης 
έπί τών δημοσίων έργων, ό δέ II. Πα
τρίκιος έπί τών ιδιωτικών.

Τό 1834 τό Βασιλικόν Τυπογρα
φεϊον μετεφέρθη άπό Ναυπλίου είς 
’Αθήνας καί έγκατεστάΰη έπί χαμη
λού οικοδομήματος τής όδοϋ Σταδίου, 
ακριβώς έκεϊ οπού τό έβλέπομεν μέχρι 
πρό Ολίγου, πριν μεταφερΰή έκεϊ όπου 
είνε τώρα, έπί τής όδοϋ Καποδιστρίου. 
Τό παλαιόν οικοδόμημα έπί τής όδοϋ 
Σταδίου είχεν άλλοτε δύο πατώματα, 
άλλ’ έν έτει 18.54, οπότε διευθυντής 
τοϋ Τυπογραφείου ήτο ό Συνταγμα
τάρχης τού Πυροβολικού Καρβούνης, 
τό άνω πάτωμα τοϋ κτιρίου, χρησι- 
μεΰον ώς κατοικία τών διευθυντών, 
άπετεφρώθη. "Εφορος τοϋ Τυπογρα
φείου διωρίσθη ό μέχρι τής έποχής 
έκείνης έκπληρών χρέη Υπουργικού 
Γραμματέως παριι τή έπί τών ’Εκκλη
σιαστικών καί της Δημοσίας Εκπαι
δεύσει»; Γραμματείς Α. Μ.Άνσέλμος, 
διευθυντή; τής Βασιλικής Λιθογρα
φίας ό Α. Φόρστερ,'Υπουργικός Γραμ- 
ματεύς παρά τή έπί τών Εξωτερικών 
Γραμματείς,, Διευθυντής δέ τής Βασι
λικής Τυπογραφίας ό Γ.Άποστολίδης, 
Ταμίας τοϋ Καταστήματος καί Οικο
νόμος τοϋ ΰλικοϋ ό ΓΙ. Πατρίκιος.

ΊΙ διατίμησις τών Τυπογραφικών 
ήλαττώθη ώς έξής: I. Διά τύπωσιν 
τετραδίων (είκοσιτεσοάρων φύλλων) 
μιας αυτογραφίας ή λιθογραφήσεως. 
1) "Οταν είνε έκτυπα (έκ τοϋ ένός 
μέρους τυπωμένα) δρ. 1. 2) Όταν 
είνε άντίτυπα (έκ τών δύο μερών 
τυπωμένα) δρ. 2. II. Διά τύπωσιν ένός 
αιών όταν είνε έκτυπα δρ. 1,50, όταν είνε 
τό 1836, τό Τυπογραφείου ύπήχθη είς τήν δικαιοδοσίαν τοϋ Υπουργείου 
τών Οικονομικών, διά Β. Διατάγματος.

Διά μεταγενεστέρου Διατάγματος τής 26 Αΰγούστου 1838 τό Τυπο
γραφείου ύπήχθη είς τάς άμέσους διαταγάς τής έπί τών Οικονομικών 
Γραμματείας, υπό τήν διοίκηση· ένός Διευθυντοϋ, είς δν ιδιαιτέρως άνε
τέΟη καί ή επιμέλεια τής «Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως» καί τής τών 
δικαστικών κοινοποιήσεων. Διά τοΰ αύτοΰ Διατάγματος καθωρίσθησαν 
τά έργα τοϋ Τυπογραφείου εις τήν εκτύπωση· τής Έφημερίδος τής 
Κυβερνήσεως, τής Αρχαιολογικής Έφημερίδος, τοϋ Ελληνικού Ταχυ
δρόμου, τής ’Ανθολογίας τών κοινωφελών γνώσεων, τών διαφόρων 
εγγράφων, κατάστιχων καί σχεδίων, τών έν τή πρωτευούση Βασιλικών 
’Αρχών, ΰποχρεουμένων νά τυπώνωσιν αύτά άποκλειστικώς είς τήν 
Βασιλικήν Τυπογραφίαν ή Λιθογραφίαν, διά πληρωμής τής άξίας τής 
τυπώσεως κατά τήν διατίμηση·.

Τό 1862 κατηργήθη ό τίτλος τοϋ «Βασιλικού Τυπογραφείου». "Οταν 
έξιόσθη ό Όθων, ό τότε Οικονόμος τοϋ Τυπογραφείου καί διευθύνω»· 
Ίω. Πατρίκιος, διερχόμενος κατά τινα νύκτα έξωθεν τού καταστήμα
τος, παρετήρησεν ότι ό όχλος έδυσφύρει διά τόν τίτλον καί έξήλειψε 
τήν επιγραφήν, άντικαταστήσας αύτήν μέ τόν τίτλον Εθνικόν Τυπο
γραφείου», ό δέ τίτλος ούτος άνεγνωρίσθη διά τοΰ «Περί προσωπικού 
τού Εθνικού Τυπογραφείου καί Λιθογραφείου» νόμου έκδοθέντος τό 
1888. Σημαντικός όπωσοΰν μεταβολάς έπέφερε—μεταξύ τών άλλων— 
ό νόμος τής 16 Φεβρουάριου 1893, δστις ύπήγαγε τό Εθνικόν Τυπο- 
γραφεϊον καί τήν έκδοση· τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως είς τήν 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ Zenh ΚαλλιτεχνίαΗ

τετραδίου εγχαραγμένων έργα- 
νε αντίτυπα δρ. 3. Άργότερον,

δικαιοδοσίαν τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονομικών, άντΐ τής δικαιοδοσίας 
τοϋ 'Υπουργείου τών Εσωτερικών. Διά τοΰ νόμου τούτου έπετρέπετο, 
έν περιπτιόσει άνεπαρκείας τοΰ αριθμού τοϋ προσωπικού, νά δίδεται ή 
έκτέλεσις πλεοναζουσών έργασιών είς έργολάβους έπί μειοδοσίφ.

Ό τώρα ισχύων οργανισμός τού ΈθνικοΟ Τυπογραφείου περιλαμβά
νεται είς τόν νόμον ,Ι’ΡΔ' τής 17 ’Ιουνίου 1905. δημοσιευθέντα είς τό 
φύλλον τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τής 26 Νοεμβρίου 1905-

Τό ’Εθνικόν Τυπογραφεϊον άναδιωργανώθη διά νόμου τόν όποιον 
ύπέβαλον οί 'Υπουργοί Γ. Θεοτόκης καί Ά. Σιμόπουλος, ψηφισθέντος 
τήν 11 Φεβρουάριου 1901. Λυτού τοΰ νόμου δημιούργημα είναι τό νύν 
μέγαρον τού ’Εθνικού Τυπογραφείου. Τό σχέδιον συνέταξε δ μηχανικός 
τών δημοσίων έργων κ. Κωνστ. Βελλινης. λήγοντος δέ τού έτους 1905 
τό κτίριον παρεδόθη ύπό τών εργολάβων έτοιμον πρός έγκατάστασιν έν 
αύτφ τού ε Τυπογραφείου καί Λιθογραφείου.

Έσχηματίσθη έπιτροπή άποτελουμένη έκ τών κ. κ. Γ. Ν. Κοφινά, 
τμηματάρχου α' τάξεως έν τώ Υπουργείο» τών Οικονομικών, Ίω. Πα
τρικίου, διευθυντού τοϋ Εθνικού Σφραγιστηρίου, Περ. Ναούμ, διευθύ- 
νοντος τό ’Εθνικόν Τυπογραφεϊον, Άλκ. Ζαγκούρογλου, Έργοστασιάρ- 
χου τού ’Εθνικού Τυπογραφείου καί Ν. Καργαδούρη, έκ τών Διευθυντών 
τού θαυμάσιου Τυπογραφείου Μάίσνερ Καργαδούρη. όπου έκτυποΰται ή 
■ Εικονογραφημένη , καί είς τήν επιτροπήν ταύτην άνετέθη, όπως μελε- 
τήση τάς άνάγκας τοΰ ’Εθνικού Τυπογραφείου έν σχέσει πρός τήν έπι- 
κειμένην μεταφοράν του εις τό νέον κτίριον, τόν τρόπον τής μεταφοράς 

καί έν γένει παν ΰ,τι άπητεϊτο, ώστε 
ταχέως νά συντελεσθή ί) μεταφορά, 
χωρίς έκ ταύτης νά διακοπώσιν αί 
έργασίαι τού Εθνικού Τυπογραφείου. 
ΊΙ Έπιτροπή έπρότεινε είς τόν έπί 
τών Οικονομικών Υπουργόν διάφορα 
μέτρα πρός μεταφοράν καί, συμπλήρω
ση· τοϋ Τυπογραφείου, τό δέ Υπουρ
γείου έπελήφθη τής συμπληρώσίως 
προμηθευθέν νέον μηχανικόν πιεστή- 
ριον, νέα στοιχεία κ.λ.π.

Μέχρι του έτους 1SS2 τό Τυπογρα
φεϊον είχε χειροκίνητα πιεστήρια, 
άλλ’άμα τή έφευρέσει μηχανικών πιε
στηρίων έπρομηθεύθη εν τοιοΰτον 
Γαλλικού συστήματος, κατά δέ τφ 
1857 περιελάμβανε τέσσαρα κοινά καί 
τέσσαρα μηχανικά πιεστήρια, άπαντα 
διά τής χειρός έργαζόμενα. ’Ολίγον 
πρό τοΰ έτους 1882 τό Τυπογραφεϊον 
έπρομηθεύθη ατμοκίνητα πιεστήρια. 
Κατά τήν έποχήν ταύτην έσχηματί- 
οθησαν έκ τού Έθν. Τυπογραφείου, 
τό τυπογραφεϊον τοΰ Υπουργείου τών 
Στρατιωτικών καί τό τυπογραφεϊον 
τού 'Υπουργείου τών Εσωτερικών, 
δπερ έπεφορτίσθη τήν έκδοσιν τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Τό τυπογραφεϊον τοϋτο κατηργήθη 
κατά τό έτος 1885, τά δέ δύο έργαζό
μενα έν αύτφ πιεστήρια μετεφέρθησαν 
καϊ έτοποθετήθησαν είς τό Εθνικόν 
Τυπογραφεϊον, δπου καί λειτουργούν 
μέχρι τής σήμερον. Τό τυπογραφεϊον 
δμως τοϋ Υπουργείου τών Στρατιω
τικών υπάρχει άκόμη. Τώρα τό ’Εθνι
κόν Τυπογραφεϊον έχει επτά πιεστή
ρια κινούμενα δι’ήλεκτρισμοΰ, ύπάρχει 
δέ καί μηχανικόν πιεστήριον διά τό 
Λιθογραφεϊον. Τό Τυπογραφεϊον έχει 
άκόμη χυτήριον καί στερεοτυπείο»·.

Σπουδαίας προόδους έπετέλεσεν ό 
οργανισμός τοϋ Εθνικού Τυπογρα
φείου διά τοΰ νόμου τής 17 ’Ιουνίου 
1905. ΔΓ αύτοΰ είσήχθη ή μονιμό- 

της τοΰ προσωπικού τοΰ Τυπογραφείου καί ό διορισμός καί προαγωγή 
είς θέσιν τοϋ εργατικού προσωπικού κατόπιν δοκιμασίας. Ό Έργοστα- 
σιάρχης έχει πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν έπί τοϋ προσωπικού, επιτρεπό
μενου νά δίδεται είς έργολάβους ή πλεονάζουσα έργασία. Σπουδαία 
καινοτομία τοϋ νόμου τούτου ϋπήρξεν ή σύστασις «Ταμιευτηρίου τοϋ 
εργατικού προσωπικού η έπί τφ σκοπφ τής παροχής περιθάλψεως είς 
τό προσωπικόν τούτο καί τάς οικογένειας αυτού, έν περιπτώσει δυστυχη
μάτων ή άσθενείας ή άνικανότητος ένεκα γήρατος. Πόροι τοΰ ταμείου 
τούτου έκανονίσθησαν αί έκ προστίμων τοΰ προσωπικού τού 
Τυπογραφείου κρατήσεις μισθών λόγφ άπουσίας ή άδειας 
αύτοΰ καί κρατήσεις ποσοστού 3 °/0 κατά 
πάσαν πληρωμήν έκ τοϋ μισθού τού προσω
πικού καί αί έξ έκποιήσεως άχρήστου υλικού 
τοϋ Εθνικού Τυπογραφείου εισπράξεις.

«
Τέλειον τώρα τό ’Εθνικόν Τυπογρα

φεϊον, υγιεινόν ώς οικοδόμημα, άρτιμελές 
ώς σύστημα, εκσφενδονίζει μέ τήν «Εφη
μερίδα τής Κυβερνήσεως» λύπας καί χα
ράς, Νόμους καί Διατάγματα, προκη
ρύξεις δημοπρασιών μέ τό μακαρονικόν 
γλωσσικόν Ιδίωμα τής έπισήμου Ελλά
δος καί παραδίδει είς τούς μεταγενεστέ
ρους τήν έπίσημον ιστορίαν τοϋ διορί
ζοντας, παύοντος, δαπανώντος Κράτους.

Δ Η Μ. Δ Η Μ
J/έ αυτό τό ψευδιόνυμον υπέγραφε)· δ Άμοιρος καί εις τούς 

άναγνώστας της «Εικονογραφημένης» έσκόρπιζε την ευθυμίαν 
μέ τά ούμοριστικά τον χρονογραφήματα καί τάς γνιόσεις του 
τάς άπειρους καί τους στίχους του. Χρόνια τιάρα άπό τά .τρωτά 
φύλλα της είργάζετο μαζή μας καί έμόχθησε καί τήν έπόνεσε, 
ακούραστος, ανεξάντλητος, ευσυνείδητος, πολύτιμος ό υποδιευ
θυντής της Δημ. Δήμερ.

Μοναδικόν μέ τά -χαρίσματα του, μέ τήν μεγάλην του καρ
διάν, μέ τήν ψυχήν του τήν αγνήν, μέ τό πνεύμα τον ποΰ ίσπιν- 
θήριζε, τον έκαμάρωναν οί καλοί του φίλοι καί οί συνάδελφοί 
του, τρέχοντα γοργά πρός τά εμπρός.

’ Επεράτωσε τάς εγκυκλοπαιδικός του σπουδάς καί νεαρώτα- 
τος ήρπασε τήν πένναν καί έρρίφθη είς τόν κοινωνικόν αγώνα, 
μελετών άπαύστως, διαπλασσόμενος, μετοχετεύω)· γνώ
σεις, διδάσκων, σατυρίζων, καυτηριάζω)·, πανταχοϋ 
παρών, τρέχων εδώ κ’ εκεί, πετών σάν μέλισσα, έκεϊ 
διά ι·ά συλλέξη μέλι διά τους άναγνώστας του, έδώ 
διά νά κεντρίση καί νά καυτηριάση κάθε τι σάπιο.

Άλλ’ ή φθονερά Μοίρα τόν έκτύπησεν άκριβώς 
έπάνω είς τήν ίλιγγιώδη πρός τά έμπρός ορμήν τον, 
άκριβώς έπάνα> είς τήν δαιδαλιόδη δράση· του. ’Ενώ 
δλοι μέ χαράν διέβλεπαν οτι. θά φθάση πολύ υψηλά, 
ύπουλος νόσος τον έπληξε. Τον έπληξε)' άκριβώς έκεϊ 
άφ’ δπου έπήγαζε τό πνευματικό)' του σφρίγος. 'Ο 
εγκέφαλος έκεϊνος που έσπινθήριζε καί έ,κράδαινε τά 
νεύρα του υπερεθερμάνθη, έ.κάη καί άπετεφρώθη.

Τά πρώτα συμπτώματα, λανθάνοντα άκόμη πρό 
δυο ετών, τόν εξώθησαν εϊς ϋσκοπον διάβημα."Εφυγε, 
παρά τους θρήνους τής μητρός του καί τάς άποτρο- 
πάς δλων μας, είς Αίγυπτον διά νά άναλάβη τήν 
διεύθυνσιν εμβρυώδους έφημερίδος. ’Απ’ έκεϊ εύρέθη
είς 'Ιεροσόλυμα καί ενα βράδυ, άκριβώς καθ’ ήν ι'όραν εις 
τό Ιημοτικδν θέατρον, τήν νύκτα τής τελευταίας Κυριακής τών 
Άποκρέω, έδίδομεν τό σύνθημα τής ευθυμίας, μέσα είς τήν 
τρέλλαν καί τόν πανζουρλισμόν τής εκλεκτής τάξετος, είς τό 
φρένιασμα τοΰ Μεγάλου Χορού, παρονσιάζετο ό πτωχός μέ τάς 
πρώτας εκδηλώσεις τής κεντρικής διαταραχής, έκεϊ μέσα ποΰ 
άλλοτε έπρωτοστάτει καί έσκόρπιζε τήν -χαράν καί τήν θυμηδίαν 
μέ. τους στίχους ποΰ άπήγγελλε.

Κάτι σάν πνοή έξϊοτική μας έ'σβυσε τό μειδίαμα καί κανείς 
μας δέν έτολμοΰσε νά τό πιστεύση. Άλλ’ αί φάσεις τής νόσου 
έξετυλίχθησαν ραγδαίως καί υπεβλήθη είς θεραπείαν. ΜΙ έπι- 
στημονική περίθαλψις καί συνδρομή τοϋ άπέδιοκαν τήν ψυχικήν 
ηρεμίαν καί μετ’ ολίγον ένεφανίζετο πάλιν εις τους φίλους του, 
άλλ’ αγνώριστος πλέον. Πάντοτε ευπροσήγορος, εύγενής, φιλό
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ς"

ΠίίΧ ΗΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΝ Η ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

υπερήφανος Βασίλισσα καί έκπάγλον καλλονής γυνή, 
ήτις έσνρεν είς τόν ζυγόν τής άκατανικήτου γοητείας 
τφς τέσσαρας τουλάχιστον Κοσμοκράτορας, τόν ΙΙομ- 

' πήϊον, τόν ’Ιούλιον Καίσαρα, τόν Ήρώδην καί τόν 
Μάρκον Αντώνιον, πώς άπέθανεν; ΜΙ Κλεοπάτρα, τής όποιας 
τόν μέγα) θρίαμβον τής ωραιοπαθούς δόξης έψαλε καί έπεγραμ- 
μάτισεν ό ΙΙασκάλ είς τάς 'Σκέψεις του, μέ τήν περίφημο)· 
ρήσιν του, «έάν ήτο όλίγον σιμή ή ρίς τής Κλεοπάτρας, θά 
μετέβαλλε τήν ι’ίψιν τοΰ κόσμου», πώς κατέκαυσε τήν περίλαμ
πρου ιίνθησιν τής νεότητος αυτής καί τής μυθικής ώραιότητος; 
’Ιδού τό αίνιγμα τοΰ βασιλικού δράματος τής Αίγύπτου, περί 
τό όποιον περιστρέφεται αμήχανος ή 'Ιστορία, ή ’Επιστήμη καί 
τό πνεύμα εΐκοσιν αιώνων.

ΟΙ δύο ήρωες τοΰ μεγαλειώδους τραγικού έρωτος ήσαν απο
φασισμένοι είς τή>· αυτοκτονίαν. ' Ο’Αντώνιος είχεν άγάπην καί 
έμπιστοσύνην πρός τό έγχειρίδιον, τό δποϊον τήν μοιραίαν στιγ
μήν θά τόν έβοήθει νά άποθάνη ώς στρατιιότης, έάν ή μάχη 
τοΰ ήρνεΐτο τό δώρον τοΰ πολεμικού θανάτου. ΜΙ Κλεοπάτρα, 
τής όποιας δλη ή ζωή ύπήρξεν ύμνος καί λατρεία πρός τήν 
αισθητικήν, πρός τήν έξιδανικειμένην φιλαρέσκειαν, έφριττε πρό 
τής ιδέας δτι, μέ τήν τερατώδη άσχημίαν τών τελευταίων σπασμών 

πονος, άποφεύγων δμως τόν κόσμον, παράπονού μένος διά τά 
νεύρα του, ύποφέρων άπό αϋπνίαν, ευερέθιστος καί μέ χαμένου 
τό ηθικόν. "Εβλεπε κανείς ένα μυαλό ποΰ έ'σβυνε.

Καί δμως έγραφε. Έπέμενε νά γράφη καί έγραφε καλά. 
"Εβλεπε κανείς μίαν διαύγειαν πνεύματος είς περίεργον άντίθε- 
σιν μέ τήν ψυχικήν κατάπτωση·. Άναδράμετε είς τά φύλλα τής 

Εικονογραφημένης» άπό περιέργειαν καί θι'ι ίδήτε δτι ή πέννα 
του δέν έπρόδιδε διόλου τήν κατάστασιν του.

Άλλ’ ή νόσος αυτή έχει ώρισμένην τροχιάν. ' ΙΙλθε καί ή 
τελευταία φάσις της, άπαισία.' "Εφερε καί τά τελευταία -χειρό
γραφά του είς τό γραφεϊόν ό δυστυχής,— προσέξατε τάς ’Εντυ
πώσεις άπό ένα μήνα» και τήν Αθηναϊκήν Ζωήν είς τό προη
γούμενο)· τεΰχός μας — τά έπήγε είς τό τυπογραφεϊον, έδωκε 

τάς σχετικός οδηγίας, ειδοποίησε τήν Ιιεύθυνσιν δτι 
έκλεισε τό φύλλον καί μετέβη είς τήν κατοικίαν του.

— Τώρα έχομε δέκα μέρες καθισιό' είπεν.
Άλλ’ έξαφνα — Τί φοβερά στιγμή θά ήτο.' — έπιασε 

τούς κροτάφους καί έρρηξε κραυγήν.
—"Αχ, μαμά μου !
"Επεσε κάτω σφαδάζων. Οί ιατροί τοΰ παρέσχον 

βοήθειας, άλλά κάθε συνδρομή πλέον ήτο ματαία. Τό 
μοιραίου τέλος επήρχετο γοργά. Δέν άνεγνώριζε πλέον 
κανένα' δέν είχε συνείδηση·. Κάπου κάπου μόνον, 
μέσα είς τό σβύσιμο αυτό τοΰ μυαλού του, κάποια 
αναλαμπή, κάποιος σπινθήρ έφώτιζε τήν σκοτεινιά του 
καί εζήτει έπιμόνως τόν Διευθυντήν μας, πρός τόν 
όποιον έτρεφε βαθύν σεβασμόν καί ίκτίμησιν, διά νά 
συνεννοηθή μαζή του, χωρίς δμως νά τόν άναγνοτρίζη.

Καί έσβυσε καί ή ζωή. "Εσβυσε ό πτωχός φίλος 
μας, έσβυσε ό αγαπημένος μας συνάδελφος, ό Μίμης 
μας, δ αιώνια πλημμυρισμένος άπό ζωήν, ό πολύ

τιμος βοηθός καί συνεργάτης μας.
Καί ένα απόγευμα, άκριβώς καθ’ ήν ι'όραν είς τούς δρόμους 

οί δημοσιογράφοι, τήν τελευταίαν Κυριακήν τών Άποκρέω, έδι- 
δον τό σύνθημα τής ευθυμίας, μέσα είς τήν τρέλλαν καί τόν 
πανζουρλισμόν, είς τό φρένιασμα τής χαράς, μέσα άπό τόν 
κόσμον, μέσα άπό τόν σαν νιφάδες πολύχρωμοι χαρτοπόλεμον 
ποΰ μάς έρραινε ό κόσμος, μέ τό παράσημο)· τοΰ Παναγίου 
Τάφου εμπρός, τήν μόνην εκτίμηση· τών πρός τό Ύπέρτιμον 
ίδρυμα υπηρεσιών του, επερνούσαμεν συνοδεύοντες τόν δυστυχή 
φίλον μας πρός τοΰ τάφου τό χείλος.

Ελάτε τώρα σείς ποΰ σάς έσκόρπιζε τήν χαράν, σεις ποΰ 
έμοίραζε μαζή σας τήν λύπην καί τούς πόνους σας, σεις ποΰ 
σάς έπαρηγορρνσε είς τά άτυχήματά σας, νά θρηνήσετε μαζή μέ 
τήν ολομόναχη μητέρα του καί μαζή μας.

τής ζωής θά παρεδίδετο είς τήν αγκάλην τού υστάτου ποθητού 
έραστοΰ, τοΰ Θανάτου. Τό έγχειρίδιον τήν έτρόμαζεν. Μίαν χαί- 
νουσαν πληγήν είς τό άριστουργη/ιατικόν σώμα, τήν οδύνην τού 
ρέοντας αίματος, τόν πόνον τοΰ θανατηφόρου κτυπήματος, ήτο 
Αδύνατον νά τά άνεχθή δ πόθος αύτής νά σβεσθή ωραία καί 
ήρεμος ζωή, ήτις έδοξάσθη διά τής ώραιότητος. Τό δηλητήριου, 
ό έρως καί ή μανία τών γυναικών, αίτινες Αποφασίζουν νά κλί
νουν πρός τήν δύσιν, είλκυσε τήν βασίλισσαν τής Αίγύπτου. 
Άλλ’ έπρεπε νά έκλέξη μεταξύ αυτών έκεϊνο, τό όποιον θά 
έδιδε τήν ήδυτέραν φυγήν είς τήν ζωήν. ’ Εχρειάζετο πειραμα
τισμός είς τό υλικόν. Διά μίαν Άνασσαν, τής όποιας τό αίσθημα 
τό Ανθρώπινον· έσταμάτα είς ένα έρωτα ή είς μίαν ιδιοτροπίαν, 
νπήρχεν Άφθονον είς τήν Αίγυπτον. ΙΙάν γνωστόν δηλητήριο)· 
τότε έκομίσθη εις τά Ανάκτορα καί δυστυχώς Αιγύπτιοι προσέ- 
φερον τήν ϋπαρξιν αύτών ώς δργανον τού πειράματος. Άπα- 
θεστάτη ή Κλεοπάτρα, έβλεπε)· ύπό τήν προσβολήν τών διαφό
ρων δηλητηρίων νά πίπτουν άσπαίροντα πρό τών ποδών της 
τά θύματα, καί έσπούδαζεν είς τήν άγωνίαν τών άλλων τήν 
ταχύτητα καί τήν μορφήν τοΰ θανάτου. "Av κανέν τών θυμάτων 
έσπάρασσεν ύπερμέτροίς, οί θεράποντες έσπευδον νά τό φέρωσι 
μακράν τών βλεμμάτων τής βασιλισσης.
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ΊΙ ’Ιστορία δέν ήρίθμησε τά σφάγια ταΰτα τής βασιλικής 
σκληρότητος, άλλά μάς μετέδωκε τήν πληροφορίαν ίίτι, ή Κλεο
πάτρα κατέληξε νά γνωρίζη τήν δραστικότητα δλων τών δηλη
τηρίων καί τό είδος τον θανάτου δν προεκάλουν. Ό Άντιόνιος 
έγνώριζε τοΰτο Άριστα καί, όσονδήποτε ήθελε >·ά φαίνεται γεν
ναίος, δέν κατώρθωνε νά κρυφή τον τρόμον του, μήπως κάποτε 
ή βασιλική αΰτοΰ ερωμένη τον έπληττε διά τής δηλητηριάσεως. 
Μίαν ήμέραν δ φόβος οΰτος έξεδηλώθη τόσον ζωηρώς, όίστε ό 
’Αντώνιος, πριν θίξη τήν τροφήν τήν όποιαν ή βασίλισσα τώ 
παρέθεσεν, διέταξεν ένα αΰλικ.όν του νά γευσθή πρώτος αυτός. 
ΊΙ Κλεοπάτρα ήγάπα πολύ (άστε νά έκδικηθή. ’Αλλά καθώς 
ήρέσκετο νά παίζη μέ τους τρόμους καί τάς προφυλάξεις τοΰ 
έραστοΰ της, αυτήν τήν φοράν ήθέλησε μαζή μέ τον σαρκασμόν 
νά λάμψη ίπποτικός και μεγαλόφρων ό έρως της. Τήν επομένην 
ήμέραν, ίίταν τό γεΰμα έτελείωσεν, εκάλεσε τόν ’Αντώνιον να 
πίη τά πέταλα, δηλαδή τόν οίνον είς τόν οποίον, κατά την 
ρωμαϊκήν συνήθειαν έρριπτον τά πέταλα έκ τοΰ άποφ υλλιζομέ-

Η ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΣΑ ΠΟΙΟΝ ΕΙΔΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΚΛΕΞΗι

νου άνθινου στεφάνου, τόν όποιον αί γυναίκες κατά τά συμπό
σια έφερον είς τήν κεφαλήν. "Ηδη ό Αντώνιος έπλησίαζε τό 
κύπελλον είς τά χείλη του, δτε ή Κλεοπάτρα έκράτησε τόν βρα
χίονα αΰτοΰ.

— Οά μάθης τώρα, τώ είπεν, κατά ποιας γυναικός τρέφεις 
αδίκους υποψίας. ’Εάν φίλε μου, ήδυνάμην νά ζήσω χωρίς 
σέ, δέν θά μοΰ έλειπον οΰτε εΰκαιρίαι, οΰτε τά μέσα.

Έκάλεσεν ένα δοΰλον καί τόν διέταξε νά πίη έκ τοΰ κυπέλ
λου τοΰ ’Αντωνίου. Ό δυστυχής δλίγας στιγμάς άφοΰ κατέπιε 
τό ποτόν κατερρίφθη άσπαίρων είς τό δάπεδον καί έξέπνευσε. 
Τά πέταλλα τών άνθέων ήσαν πλήρη δηλητηρίου.

Τό Ιστορικόν τοΰτο είναι μία έπί πλέον ένδειξις δτι ή Κλεο
πάτρα είχε γνώσιν έπιστημονικήν, θά έλ.έγομεν σήμερον, τιον 
δηλητηρίων. ’Εκ τής μακράς πειραματικής σπουδής αυτών ήν 
έκαμεν, έφθασε, φαίνεται, είς τό συμπέρασμα δτι, τό δηλητήριου 
τοΰ δφεως, δστις καλείται'Ασπίς, ήτο τό προσφορώτερον είς 
τοΰς έπιθανατίους πόθους της. Ή παράδοσις, Άλλως, άφήγεϊται 
δτι δ Αημητριός δ Φαληρεΰς κατεδικάσθη νά άποθάνη διά 
δήγματος ’ Ασπίδος τόν γλυκύτερου θάνατον» καί τοΰτο τώ 
παρεχωρήθη ώς χάρις διά τάς υπηρεσίας, Άς είχε προσφέρει 
είς τήν πατρίδα του. Ύπό τό δηλητήριου τοΰτο ή εναλλαγή τής 
ζωής καί τοΰ θανάτου τελείται είς μίαν γλυκεΐαν έπισκίασιν τών 
αισθήσεων, μέσω τής οποίας δ αιώνιος ύπνος έρχεται μέ τήν 
ρέμβην ηδονικού ονείρου.

ΙΙΰτοκτόνησε λοιπόν διά δήγματος ’Ασπίδος ή Κλεοπάτρα. 
Αιότι τό γεγονός τής αυτοκτονίας, έπισυμβάσης μετά τήν αυτο
κτονίαν τοΰ ’Αντωνίου, συνεπεία τής ηττης αΰτοΰ έν ’ Ακτίω, 
δέν Αμφισβητείται. Ό Πλούταρχος τό βέβαιοί. Ή Κλεοπάτρα, 
άφοΰ έξέφρασε πρός τόν Καίσαρα, δι’ επιστολής της, τήν τελευ

ταίαν αΰτής επιθυμίαν νά ταφή πλησίον τοΰ 
’Αντωνίου, έλούσθη καί έπειτα ήρεμος καί γαλή
νια έλαβε πλούσιον γεΰμα. Αιαρκοΰντος τοΰ γεύ
ματος είσήλθεν είς τόν ιδιαίτερον αΰτής θάλαμον 

Άνθρωπος Αγροτικός φέρων κάλαθον πλήρη σύκων 
νωπών. ’ Υπό τά σΰκα έκρύπτετο ή ’Ασπίς. Ό Κάίσαρ μαντεύσω· 
τήν άπέλπιδα άπόφασιν τής Κλεοπάτρας, καί βέλων, άντί πάσης 
θυσίας, νά προσθέση κόσμημα μαγευτικόν είς τοΰς πολεμικούς 
του θριάμβους τήν κατάκτησιν τής ώραιοτέρας βασιλίσσης, άπε- 
μάκρυνεν άπ’ αΰτής παν δ,τι προσέφερον πρός αυτοκτονίαν.

Τοΰτο έξηγεΐ τό τέχνασμα τής μελλοθανάτου νά είσαγάγη τήν 
’Ασπίδα ΰπό τά σΰκα. ’Ο Σενέκας, δ Σουετώνιος καί ό Στρά
βων έκ τών άρχαίων κλίνουν πρός τήν γνώμην δτι, οΰτω έλαβε 
χώραν ή αύτοκτονία. Τό δέ δήγμα είς ποιον μέρος τοΰ στόμα
τος κατηνέχθη ; Ό Σαίξπηρ, ποιητικώτερος, ύπεστήριξεν δτι τό 
τελευταίου αΰτής φίλημα ή Κλεοπάτρα τό 
έπεφύλαξεν είς τόν λυτρωτήν δηλητηριώδη 
δφιν. "Αλλοι, στηριζόμενοι είς τήν φυσικήν 
δειλίαν τοΰ Ανθρώπου, δστις έκουσίως παρα
δίδεται είς τόν θάνατον, υποθέτουν δτι ή Κλεο
πάτρα έθεσε τήν χεϊρα αΰτής είς τόν κάλαθον καί άφήκε νά 
τήν δήξη ή ’Ασπίς χωρίς νά τήν ϊδη. Μία τρίτη έκδοσις φέρει 
τό δήγμα είς τό στήθος καί μάλιστα τό καθορίζει κάτωθεν τοΰ 
άριστεροΰ μαστού. ΊΙ τελευταία αΰτη ύπόθεσις, έν συνδυασμό) 
μέ τήν γενικήν γνώμην δτι, δ θάνατος επήλθεν ήδι'τατος διά 
τής’Ασπίδος, ένέπνευσεν είς τόν Γκερσέν τόν θαυμάσιοι· πίνακα, 
είς τόν όποιον ή Κλεοπάτρα φαίνεται μάλλον γαληνίως κοιμισ
μένη ή νεκρά.

Τά περίεργα ιστορικά προβλήματα, έφ’ δσον παρουσιάζουν 
σημεία έπιστημονικής έρεύνης, δέν Αμελούνται παρά τής νεω- 
τέρας επιστήμης, πρός έξιχνίασιν αύτών. Καί οί σύγχρονοι επι
στήμονες δέν έθεώρησαν κατώτερον τής έπιστημονικής των Αξιο
πρέπειας νά άσχοληθώσι μέ τό ζήτημα. ’ Εξήτασαν κυρίως Άν 
τήν έποχήν έκείνην—τώ 30 πρό Χριστού— ύπήρχεν έν Αιγύ
πτιο τοιοΰτος δφις καί αν όντως τό δηλητήριου αΰτοΰ ήτο 
τοσοΰτον ήδέως θανατηφόροι·. Αί έρευναι δέν ύπήρξαν απολύ
τως συμπερασματικοί, άλλ’ ή μεγάλη πλειοψηφία τών έρευνη- 
τών άπεδέχθη τήν Ιστορικήν νπόθεσιν τοΰ διά δήγματος-’ Ασπί
δος θανάτου.

ΊΙ μικρά αΰτη μελέτη δύναται νά κλείση φαιδρώς, σημειου- 
μένης καί μιας Άλλης ύποθέσεως, νεωτάτης έφευρέσεως, ήτις 
στηρίζεται εϊς τινα ιστορικήν μαρτυρίαν, καθ’ ήν έν τώ αύτφ 
θαλάμω εύρέθησαν, κατάκλειστοι μετά τής Κλεοπάτρας, δύο 
θεραπαινίδες νεκραί καί μία ψυχορραγούσα.

ΊΙ παράδοξος αΰτη ύπόθεσις άνήκει είς τόν καθηγητήν 
κ. Βιώ Μαραί.

«"Ερχεται δμως είς τήν σκέψιν καί Άλλη ύπόθεσις' γράφει δ 
κ. Βιώ Μαραί. Είναι ίσως ή άληθής, καίτοι καταβιβάζει τήν

Η ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΘΝΗΣΚΟΥΣΑ

βασίλισσαν τής Αίγύπτου είς τό έπίπεδον μιάς υπηρέτριας, 
έγκαταλειφθείσης άπό τόν άπιστον σπαθοφόρον έξάδελφον. ’’Οταν 
έχει κανείς πρό οφθαλμών τήν τελικήν σκηνήν τοΰ δράματος 
τούτου, δέν δύναται νά θεώρηση ώς τυχαίαν λεπτομέρειαν δτι, 
δ θάλαμος εύρέθη κατάκλειστος, κλεισθείς παρά τής ιδίας βασι
λίσσης καί δτι, έκ τών τριών θεραπαινίδων αί δύο έκειντο έπί 
τοΰ δαπέδου νεκραί, ή δέ τρίτη, μολονότι θανασίμως πλη- 
γεϊσα, κατορθώνει, έχουσα ύψωμένον τόν κορμόν νά απάν
τηση μερικάς λέξεις είς τάς ερωτήσεις τοΰ Καίσαρος. Αΰτη 
ή σκηνή δίδει εικόνα καταπληκτικής δμοιότητος πρός δηλητη
ρίαση· δί ’Ανθρακικού ’Οξέος. ΊΙ Βασίλισσα, ήτις τόσον 
είχε σπουδάση τά δηλητήρια, δέν ήδύνατο νά άγνοή τήν έπί- 
δρασιν τοΰ άερίου τοΰ έκλυομένου έκ τής καύσεως τών Ανθρά
κων, καί ύπό τό πρόσχημα έπιμνημοσύνου διά τόν ’Αντώνιον 
τελετής, θά τή ήτο εΰκολον νά προμηθευθή τό άναγκάϊον υλικόν 
πρός τοιοΰτον είδος θανάτου'».

ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ
(ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ)

ίλαρχος Μαρζολέ ήτο ό αγαθότερος άνθρωπος τοΰ κόσμου, 
οταν δέν είχε^πιή- πράος μέχρι τοΰ άριστεροΰ». Τό δυσιϋ- 
Ζ'ΐμ'τ μόνον ήτο ίίτι είς τάς δέκα ήμέρας τήν μίαν ήτο 

Τ' γηφάλιος. Καί δταν ήρχετο είς τόν στρατώνα μεθυσμένος,
ο θεός νά^φυλάξΐ]! Όλα τοΰ έπταιον άνδρες, στολαί, κλι- 

νοδίποδα, τό ταβάνι, δλα.
Μωρέ γουρούνια έχω έδώ στήν ίλην μου; ώρύετο. Θεέ μου, πώς νά 

ξεμπερδέηιω μέ σάς! Δέν έχει! "Ολη ή ίλη Οά κοιμηθώ απόψε στήν 
κράτηση·;

Οί άνδρες, ασκεπείς, μέ τάς χεϊρας «έπί τής ραφής τής περισκελίδος, 
τας παλαμας πρός τά έξω·, έμενον είς στάσιν άγριας προσοχής, ματαίως 
αναμενοτ'τες τό παράγγελμα «άνάπαυσις».

—Έλα ’δώ, λοχία! έκραύγαξεν ό Μαρζολέ. Πέσμου τί είδους ζώον 
είσαι; Πώς έχεις σ’ αύτά τά χάλια τόν ούλαμό σου; Αύτός δέν είναι 
θαλαμος· είναι σταϋλος! Τίποτε...Δέν θέλω εξηγήσεις! Έτελείωσε... 
θ'!/1® Ι1έσ“ μέ?ρι τοδ “9l°re9°0! ’Εννοείς; Μέχρι τοΰ άριστεροΰ! 
, ε5<1(·χετο κατέρυθρος έξ οργής, ένφ άπό τό στόμα του έβγαινον 
αφρίζοντα τά «μέχρι τοΰ άριστεροΰ·. Αύτή ήτο προ’οκριλής του φράσις.

Κανείς δεν ήδύνατο νά έννοήση τί έσήμαινεν. Άλλ’ ήτο προφανές δτι 
,, ^“νζολέ, είς τήν ζαλισμέι·ην άπό τόν οίνον φαντασίαν του, ένόμιξεν 
°Ll τί* Τ0° άριστεροΰ» έφανέρωνε
κάτι άτέρμον, άτελείωτον έπροσωποποίει τήν 
αιωνιότητα.

"Εξω άπό τόν στρατώνα έπερνοΰσε τόν 
καιρόν του είς τό καφενεΐον, καί βεβαίως 
δέν τόν έχανε πίνων καφέν ή συνομιλών· 
έπινε πάντοτε αψέντι καί μάλιστα βελτιω
μένοι· καί έπηυξημένον κατά ίδικήν του 
πρωτοφαιή έφεύρεσιν, χύνων μέσα καί ένα 
ποτηράκι κονιάκ. Ώς πρός τούς συναδέλ
φους του, οί ανώτεροι του δέν τοϋ ώμίλουν 
ούδέ διά νά τόν τιμωρήσουν, οί δέ όμοιό- 
βαθμοί του άντήλλασσον μετ’αύτοΰ τάςάπο- 
λύτως τυπικάς λέξεις τής υπηρεσίας.

«
Μίαν ήμέραν ό κληρωτός Λεφουρσέ 

ιήκουσε νά τόν φωνάζουν άπό τόν σταΰλόν, 
δπου διά πρώτην φοράν άνελάμβανε υπη
ρεσίαν. "Εσπευσεν. Ό Μαρζολέ τόν άνέμε- 
νεν, στηριγμένος είς τάς άνοιγμένας κνήμας του, μέ τάς χεϊρας είς τής 
τσεπες, τό πρόσωπόν φλεγόμενόν άπό τήν κοκκινάδαν, καί τό μάτι 
χωρίς βλέμμα.

— 'Εσύ είσαι σταυλοφύλαξ; ήρώτησε τόν Λεφουρσέ.
— Μάλιστα, κύριε ίλαρχε.
— Σέ συγχαίρω. Βρωμάει ό σταΰλος σου!
Ήτο ή μανία του, δταν είχε πιή. νά μή βλέπη τίποτε καθαρόν.
Ό κληρωτός, μή δυνάμενος νά έξηγήση τάς παρατηρήσεις τοΰ λοχα

γού του, έμενεν άμήχανος καί σιωπών.
Ό Μαρζολέ έσταύρωσε τά χέρια :

, --"Ετσι λοιπόν; Δέν μάς χαμπαρίζεις καθόλου! Αύτή ή χειράμαξα 
τί θέλει έκεΐ;

Ήτο ή χειράμαξα, τήν οποίαν οί σταυλοφύλακες, μετά τήν έργασίαν 
των, άποθέτουν είς μίαν γωνίαν. Καί ή το εϊς μίαν γωνίαν.

Μά .. . είπεν ό Λεφουρσέ.
~ Τί, ,Μά; διέκοψεν ό ίλαρχος. Θέλεις νά μοϋ άπαντήσης κιόλα; 

Στήν τ^μήν μου αύτό είναι άνήκουστον. Πέσμου, λοιπόν, χαμένε, φαντά
ζεσαι ότι, έγώ θά καθαρίζω, θά σαρώνω καί θά κυλάω τήν χειράμα
ξαν, ένφ εσύ θά σκέπτεσαι τήν καλήν σου;

Ό κληρωτός έξέλαβε τό πράγμα ώς στοργικήν οικειότητα καί ήρχισε 
να γελρ:

, — ,Ά! Γελάς! Γελρς! Βρέ τό κτήνος! Τιόρα, περίμενε λιγάκι καί θά 
σε μάθω έγώ νά γελάς.

Καί έξελθών είς τήν θύραν έκραύγασεν ώς μανιακός:
,— Σαλπιγκτής! Σαλπιγκτής! Σήμανε άμέσως ύπαξιωματικόν υπηρε

σίας, τροχάδην!
Ό σταυλοφύλαξ, δ άτυχής, είχε κιτρινήοη καί έπερίμενε νά ϊδη τί 

θά τοΰ συνέβαινεν. Ό ύπαξιωματικός έφθασε δχι τροχάδην, άλλά έν 
καλπασμφ. Ποιος αστειεύεται μέ τόν Μαρζολέ άμα είνε μεθυσμένος!

— Λοχία, είπεν ό ίλαρχος, τόν βλέπεις αύτόν; "Ε ! Τόν βλέπεις; 
Λοιπόν, είναι τό μεγαζ.είτερο γουροΰνι τοΰ συντάγματος. Άπό σήμερον 
δέν θά κινηθή πλέον άπό τόν σταΰλον. Θά προσέχης, δταν παραδώσης 
τήν ύπηρεσίαν σου, νά τόν παραδώσης καί αύτόν είς τόν άλλον λοχίαν,

ό άλλος ε’ις τόν άλλον καί οθτω καθεξής μέχρι τοΰ άριστεροΰ. 'Εννοείς; 
Μέχρι τοΰ άριστεροΰ! Μεταβολή, τώρα !

Ό ύπαξιωματικός έχαιρέτησεν.
— Μάλιστα, κύριε ίλαρχε. Μόνιμος σταυλοφύλαξ.

«
’Επί τριάκοντα συνεχείς ήμέρας ό άθλιος Λεφουρσέ δέν έκινήθη άπό 

τόν σταΰλον. Έπήγαινεν είς τόν θάλαμον μίαν στιγμήν μόνον διά νά 
κόψη Κία\ φέταν κουραμάναν, καί έπανήρχετο είς τόν σταΰλον, βιαστι
κός, διά νά παρατηρήσι,ι μήπως άφηρημένος άφήκε τήν χειράμαξαν είς 
τήν [ΐοιραίαν γιονίαν. Τά αλόγα τοΰ ούλαμοΰ δέν έπερνοΰσαν καλλίτερα. 
Τά εκτυποϋσε, εκνευρισμένος ό δυστυχής άπό τήν μόνιμον σταυλοφυ- 
λακήν, συνοδεύων κάθε κτύπημα μέ τήν φράσιν.

— Νά, αύτές σάς τής δίνει ό ίλαρχος.
Καί τό χειρότερον αύτή ή κατάστασις δέν έφαίνετο πώς θά τελειώσ[| 

ποτέ. Οί λοχίαι τής υπηρεσίας έτήρουν αύστηρώς τήν διαταγήν τού 
ΐλάρχου καί καθένας παρέδιδε τόν μόνιμον σταυλοφύλακα είς τήν υπη
ρεσία·· τοϋ άλλου.

Έπί τέλους τήν πρωίαν τής τριακοστής έκτης ήμέρας ό Λεφουρσέ 
έξήλθεν άπό τό κιβώτιον τής κριθής τό όποιον ήτο ό κοιτών του, μέ 

τήν άπόφασιν νά μή έπισιρέψη πλέον είς 
αύτό τό βράδυ. Έστάθη είς τήν έξιόθυραν 
τοΰ σταύλου, καί μόλις άντίκρυσε τόν Μαρ
ζολέ, διήλθε θαρραλέως τό προαύλιον καί 
έσταμάτισε πρό αύτοΰ ε’ις στάσιν άψογου 
προσοχής.

— Κύριε ίλαρχε, έρχομαι νά σάς παρα- 
καλέσω, άν θά ήτο δυνατόν, δν θά είχατε 
τήν καλωσύνην νά άρετε τήν ποινήν μου.

— Ποιαν ποινήν; έκαμεν έκπληκτος ό 
Μαρζολέ.

Ό Λεφουρσέ έπανέλαβεν:
— Κύριε ίλαρχε, είναι ένας μήνας τιόρα 

ποΰ μέ έβάλατε σταυλοφύλακα μέχρι τοΰ 
άριστεροΰ, διά τήν χειράμαξαν ποΰ ήτο είς 
τήν γωνίαν.

— Λοιπόν; είπεν ό Μαρζολέ, δστις δέν 
ένόει τίποτε.

, , , , , — Λοιπόν, κύριε ίλαρχε, είναι τριάντα
πεντε ημέρες τιόρα ποΰ δέν έκοιμήθηκα στόν θάλαμο, καί. ..

Άλλά δέν έπρόφθασε νά τελειώση:
— Τί; Τί; Τί; Άνεκραύγασεν ό Μαρζολέ. Σταυλοφύλαξ μέχρι τοϋ άρι

στεροΰ . .. τριάκοντα πέντε ήμέρας; Μά δέν είνε δυνατόν ! . . .
Καί μανιώδης έστρεψε πρός τό άντίθετον μέρος καί έκραύγασεν :
— Σαλπιγκτής! Σαλπιγκτής! Γρήγορα σήμανε λοχίαν υπηρεσίας. Τρο

χάδην. δΓ δνομα Θεοΰ ! Τροχάδην !
Ό ύπαξιωματικός προσέτρεξεν.
— Λοχία... ώστε σΰ δέν πιστεύεις κανένα Θεόν; Πώς αύτός ό άνθρω

πος είναι τριάντα πέντε ήμέρας τώρα σταυλοφύλαξ; Καί οέ έχουν βάλει 
καί είς τόν πίνακα τής προαγωγής!

— Κύριε ίλαρχε... Έρριψοκινδύνευσεν δ λοχίας.
— Τριάκοντα πέντε ήμέρας σταυλοφύλαξ; Έπανέλαβεν ό Μαρζολέ. 

Απορώ πώς δέν έσκασεν αύτός ό άνθρωπος. Γύρισε παιδί μου είς τόν 
θάλαμόν σου, καί νά δηλώσης άσθένειαν. Άκοΰς; "Ακούσε άκόμη : Νά 
ζητήσης είς τήν άναφοράν οκτώ ήμερών άδειαν. .. 
Τριάντα πέντε ήμέρας θαλαμοφύλαξ ! Λοχία, πή
γαινε νά βγάλης άμέσως τά σημεία τής υπηρεσίας j 
καί ετοιμάσου διά τήν κράτησιν.

— Μά...
— Σοΰ είπα πήγαινε νά βγάλης τά σημεία τής 

υπηρεσίας! έπανέλαβε μετά μείζονος έξάψεως ό 
ίλαρχος. Θά μείνης στήν κράτησιν.

— Πόοας ήμέρας; Ήρώτησεν δ λοχίας.
— Μέχρι τοΰ άριστεροΰ! Έβρυχήθη έξω φρένων 

ό Μαρζολέ.
(Έκ τον Γαλλικού) GEORGES COURTELINE

« « «
Ό διδάσκαλος επιπλήττει αύστηρώς αμελή μαθητήν. 
Μαθητής (έν απελπισία), θά μέ κάμετε νά πέσω είς 

τήν θάλασσαν νά πνιγώ.
Ό ΛιΛάηκαλος (σοβαρώς). Δέν έχεις φόβον νά πνιγής. 

Ή κολοκύθες επιπλέουν!
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ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ

f
l! τό τελευταΐόν Συνέδρων τοΰ Λονδίνου, τό Αποχληθέν «Συνέ
δρων τών Φυλών» σπουδαιότερα συνεδρίασις έχρίθη ή άφιε- 
ρωθεϊσα είς τούς μαύρους. Οί ρήτορες, ό εΐς μετά τόν άλλον, 
έξέΟεσαν τί υποφέρει ή μαύρη φυλή άπό τούς λευκούς, άκόμη 
καί έν τφ είκοστφ αΐώνι, ποια τά προτερήματα της, ποια τά 
ελαττώματα της, ώς καί τάς μεταξύ τών μαύρων, τών κατοικούντων είς 
τά διάφορα μέρη, διαφοράς.

Κατά τήν συνεδρίαση· ταύτην οί ρήτορες ύπερησπίσΟησαν τόν μαϋρον 
κόσμον, τόν κύπτοντα υπό τό βάρος τής άπεχθείας τών λευκών. Ό 
Δόκτωρ Ντύ ΜποΑ, καθηγητής είς τό διά τούς μαύρους Πανεπιστήμιου 
τής Άτλάντας έν ’Αμερική, έξήτασε τό ζήτημα, τό φλέγον ζήτημα τής 
ύπάρξεως τών μαύρων έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις. «Οί μαύροι, είπε, 
εΐνε είς τήν Αμερικήν πολλοί, Ανερχόμενοι είς δέκα εκατομμύρια. Οί 
περισσότεροι κατάγονται άπό τούς παλαιούς δούλους. Παρ’ δλον τόν 
πολιτισμόν τοΰ τόπου έν φ ζώσι, Απολαμβάνουν θεωρητικής μόνον ελευ
θερίας, μιας ελευθερίας περωριζομένης καί άπό τόν νόμον καί άπό τά 
ήθη. Άγαποΰν ζωηρότατα τήν οικογένειαν, δπως καί τήν εκπαίδευση·. 
Έχουν τάς ίδικάς των έκκλησίας καί 200,000 έκ τούτων εΐνε γεωργοί 
καί 50,000 έμποροι ή μετερχόμενοι τά ελευθέρια επαγγέλματα. Είς τήν 
Νότιον Αμερικήν ή κατάστασις τών μαύρων εΐνε ταπεινότερα. Έκεϊ ό 
μαΰρος εΐνε πολιτικώς Ανίκανος, αδικείται υπό τής δικαιοσύνης, περιορί
ζεται οίκονομικώς, περιφρονεΐται άπό τούς λευκούς. Έκ τών μαύρων 
7δ°/ρ ζώσιν είς τήν Νότιον Αμερικήν. Εΐνε μεταξύ αύτών γενική ιδέα 
δτι πρέπει νά Αποκτήσουν πλούτη διά νά χειραφετηθούν. Φαίνεται δμως 
δτι ή πνευματικέ] άνάπτυξις, ήτις προοδεύει παρ’ αύτοΐς, θά επιτυχή 
άγαθά Αποτελέσματα . Ό ΓΙάστωρ Άγκμπέμπι, διευθυντής τής αποστο
λής τοΰ Δέλτα τοΰ Νίγερ, όμιλεΐ περί τών μαύρων τής Δυτικής Αφρικής. 
Οί μαύροι οντοι μόνον σκοπόν έχουν πώς ν’ άντιδράσουν Εναντίον τής 
μεταβολής, τήν οποίαν θέλουν νά έπιβάλουν είς αυτούς οί λευκοί. Έχουν 
Εντελώς Ιδιαίτερον πολιτισμόν, σέβονται καί λατρεύουν τούς προγόνους 
των, Εφαρμόζουν τήν πολυγαμίαν καί παρ’ αύτοΐς ή μαγεία, αί άνθρω- 
ποθυσίαι καί ό κανί βαλλισμός εΐνε είς
κοινήν χρήσιν

Έξετέθη έπειτα τό ζήτημα τοΰ φό
βου, τόν όποιον αί λευκαί γυναίκες 
Εκφράζουν έν Αφρική καί ’Αμερική, 
δτι, διατρέχουν κινδύνους άπό τούς 
μαύρους. Εΐνε άληθές δμως, ώς άπε- 
δείχθη είς τό συνέδρων, δτι αί λευκαί 
γυναίκες, αί όποίαι προσλαμβάνουν 
είς τήν υπηρεσίαν των μαύρους ή 
μαύρας, εΐνε ή αιτία μερικών Εγκλη
μάτων τών μαύρων, διότι συμπεριφέ
ρονται πρός αύτούς, ούχί δπως είς 
τούς λευκούς ύπηρέτας των. Έκ τού
του γενναται κίνδυνος, άν δχι δι’ αύ
τάς, άλλά δι' άλλος γυναίκας λεύκάς, 
όλιγώτερον προστατευομένας. Θά ήτο 
προτιμώτερον, είπεν δ ρήτωρ, αί κυ- 
ρίαι νά μή Εμποδίζουν, διά τής σκλη- 
ρότητός των, τήν διάδοση· τοΰ πολι
τισμού καί νά προσλαμβάνουν μαύρας 
είς τήν προσωπικήν των υπηρεσίαν, 
ώς καί νά δίδωνται εύγενέστεραι έργα- 
σίαι είς τούς μαύρους. Διά τής μεθό
δου ταύτης έλπίζεται νά υψωθή ηθι
κώς ούτος. Περιεργότερος έπεδείχθη 
είς τό συνέδρων ό μαΰρος ’Ινδός τής 
Αμερικής. Ούτος, περιφρονών τήν 
υλικήν πρόοδον καί ήκιστα Επιδιδό
μενος είς τήν γεωργίαν, έζη άπό τό 
προϊόντα τής ΰήρας καί τής αλιείας, 
άφίνων διά τήν γυναίκα τήν καλλιέρ
γειαν τοϋ όρυζίου, τοΰ σίτου καί τά 
οικιακά.

Ή άνάμιξις τής φυλής αύτής 
μέ τούς Εύρωπαίους, πρός οΰς έπέδει- 
ξεν Εμπιστοσύνην, τήν διέφθειρε διά 
τών Ελαττωμάτων τοΰ άλκοολιομοΰ, 
τής λαγνείας καί τών-ασθενειών π. χ. 
τής εΰλογίας καί τής φθίσεως. Ή δια- 
σταύρωσις όμως τοΰ αίματος διά τών 
μετ’ Εύρωπαίων γάμων έδωσε άποτε ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ

λέσματα άξια έκτιμήσεως καί ό εικοστός αιών προμηνύεται ευοίωνος 
διά τήν περί ής πρόκειται φυλήν.

Ό μαΰρος τύπος, ώς έξέθεσεν ό Χάρρυ Ζόνστον, ΓΙράκτωρ τής 
’Αγγλίας είς τήν Κεντρφαν ’Αφρικήν, εΐνε ό φυσικός αντίπαλος τοΰ 
λευκού, ιδίως τοΰ Καυκάσιου τύπου. Έκ τούτου άναμφιβόλως προ
κύπτει μία Αντιπάθεια κατά τών φυλών τών ’Ινδών, τών Μαύρων καί 
άκόμη τών 'Ιουδαίων. Πληθυσμοί μέ αίμα άπό τήν μαύρην φυλήν 
εύρίσκονται είς τήν μεσημβρινήν Ιταλίαν, είς τήν Ισπανίαν, είς τήν 
μεσημβρινήν Γαλλίαν καί έως τήν Αγγλίαν άκόμη.

Ό μαΰρος διακρίνεται διά τήν ζωηρότητα τών αισθημάτων του 
δσον άφορφ τήν μουσικήν, καί τάς πλαστικός τέχνας, διά τήν κατά τών 
ασθενειών άντοχήν του, τήν γονιμότητά του καί τήν εύκινησίαν του. 
Ή μαύρη φυλή παρήγαγε άνδρας μέ τάλαντον, δρα καί Δουμάν, είς 
κάθε είδος καί δέν εΐνε δίκαια ή περιφρόνησις ή όποια τήν βαρύνει 
άπό τόσων αιώνων.

Τελευταΐόν ώμίλησεν ό Διευθυντής τοΰ ’Εθνικού Μουσείου τοΰ Ρίο- 
Ζανέϊρο περί τοΰ μαύρου τής Βραζιλίας. Κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ 
τελευταίου αιώνος οί μαύροι οί άγορασθέντες έν ’Αφρική ύπό τών Πορ- 
τογάλλων άποίκων μετεκομίσθησαν είς τήν Βραζιλίαν, είς δύο εκατομ
μύρια άνερχόμενοι καί οί κύριοί των, οί όποιοι τούς μετεχειρίζοντο ώς 
κτήνη, έκαμαν παλλακίδας δούλας γυναίκας μαύρας, ό τόπος δέ έντός 
ολίγου κατωκεϊτο άπό μεγάλον Αριθμόν μιγάδων. Ούτοι, επειδή τούς 
μετεχειρίζοντο οί Πορτογάλλοι μετά τίνος καλωσύνης, έλαβον διατρο
φήν τινα, συχνάκις άπηλευθερώθησαν καί διήγον ζωήν εύτυχεστέραν ή 
οί μαΰροι πρόγονοί των. ’Από άπόιμεως άναπτύξεως εΐνε πολλάκις άνώτε- 
ροι τοΰ λευκού των πατρός καί τής μαύρης μητρός των. Κατά τό παρά
στημα εΐνε συχνά έπιχάριτες καί μεγάλης ζωηρότητας εΐς τήν έκφραση·, 
άλλά δέν Αντέχουν είς τάς Ασθένειας, ούδέ δύναται τις νά έμπιστευθή 
εΐς αύτούς διά τήν ύπακοήν των είς τούς νόμους, ούτε διά τήν έντι- 
μότητά των. Έν πάση περιπτώσει παρέσχον μεγάλος υπηρεσίας είς 
τήν Βραζιλίαν καί έδημιούργησαν άνδρας αξίας. Άπό τής άνακη- 

ρύξεως τής Δημοκρατίας λαμβάνουν 
σπουδαίοι· μέρος είς τάς υποθέσεις 
τοΰ Κράτους.

Τελευταίως άνεφύη είς τήν Αμε
ρικήν νέοι· ζήτημα, δσον άφορφ τόν 
ιιαΰρον πληθυσμόν τοΰ τόπου. Ένφ 
τό 1880 ή σχέσις τών κατοίκων 
τής λευκής φυλής ήτο είς Αναλογίαν 
86. 5 0 „ καί τών μαύρων 13 ®„. τώρα 
ήλαττώθη ή δευτέρα αύτη πρός όφε
λος τών λευκών. Ή σχέσις είναι 
88. 9 °/0 διά τούς λευκούς Απέναντι 
10. 7 διά τούς μαύρους. Ό λευκός 
πληθυσμός ηύξησε είς τά δέκα τελευ
ταία'έτη κατά 15 °/0, ένφ δ μαΰ
ρος δέν προώδευσε παρά κατά 11. 
3 “/„. Άκόμη είς τά κράτη τοΰ Νό
του, δπου ό παραγωγικός τοΰ βάμβα- 
κος πληθυσμός Αποτελεί τήν κοιτίδα 
τής μαύρης φυλής, αύτη ύπέστη μείω- 
σιν κατά 36 έως 29. 8 ένφ οί 
λευκοί αυξάνουν.

Παρά τούς Αριθμούς τούτους, οί 
φόβοι νά ίδωμεν τήν μαύρην φυλήν 
αύξανομένην πρός βλάβην τής λευ
κής ύφίοτανται καί οφείλονται ιδιαι
τέρως εις τό γεγονός τής μετανα- 
στεύσεως τών Αμερικανών καλλιερ
γητών είς τόν Καναδόν, ή όποια 
έλαβε κατά τά τελευταία έτη δια
στάσεις έπί μάλλον καί μάλλον Ανη
συχαστικός. Ένφ κατά τό 1901 δ 
άριθμός τών έν Καναδρ μεταναστών 
δέν ήτο είμή 18,000, κατά τό 1910 
έφθασεν εΐς 121,000 καί κατ’ επι
σήμους πληροφορίας κατά τό έτος , 
τούτο ό άριθμός των ηΰξησεν εΐς 
145.000 περίπου.

Είς έπισήμους κύκλους κατανοεΐ- 
ται ήδη ή Ανάγκη νά ληφθώσι μέ
τρα πρός περιορισμόν τής μετανα- 
στεύσεως ταύτης.

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ο
ΟΛΑ
<3> Ο

ο ο ο ΚΑΙ ΑΠ’

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Μέ δέκα λέξεις τήν θ=ατρικοκαλλ·.τεχνι- 
κήν κίνησιν τοΰ μηνός: Τό «Τζ-.ώτικο Ρα
βαΐσι» τό οποίον έκυριάρχησε καθ’ όλην 
τήν περίοδον, έγινε περί τήν 150ΐν παρά- 

□υγγραφέως καί ηθοποιών, διεκδικουμένηςμεταξύστάσίν του ραβαΐσι «-.=Λ-ΛΛ«υμενης
μετά πείσματος εκατέρωθεν τής πατρότητος τοΰ Λεονταρή, διά καυγά
δων προφορικών, διατριβογραφικών, καί τελικώς ... δ·.' αγωγών καί 
μηνύσεων. Διότι συγγραφεύς καί θιασάρχης άλληλοκατηγγέλθησαν, ώστε 
μετ’ ού πολύ νά έχωμεν καί δημοσιογραφικόν ραβαΐσι. Οί κινηματογράφοι 
είς τήν ακμήν των, τρεις έν δλφ, μέ διαρκή λειτουργίαν άπό τής έκτης 
Εσπερινής μέχρι τοΰ μεσονυκτίου, μέ άμιλλαν διά νέας καί έκλεκτάς ται
νίας, καί μέ εισπράξεις δχι περιφρονητέας. Καινοτομία δέ δ έγχρωμος 
κινηματογράφος τοΰ Αττικού. Συναυλία·, σχεδόν καθ' ήμέραν εΐς τά δύο 
’Ωδεία Αθηνών και Λόττνερ, τό Ελληνικόν Κουϊντέτον, καί νεωτερισμός 
είς τό ώδεΐον Λόττνερ, τό κουαρτέτο τών Εγχόρδων οργάνων.

Εξαιρετικής επιτυχίας αί δύο παραστάσεις εΐς τό Βασιλικόν τοΰ Συλλό
γου τών Ερασιτεχνών υπέρ τής Φιλόπτωχου Αδελφότητος τών Κυριών, 
εις τάς όποιας έκλεκτότατον καί πυκνότατου ακροατήριου ^χειροκρότησε 
μέ Ενθουσιασμόν κυρίας, δεσποινίδας καί κυρίους τής αριστοκρατίας, ύπο- 
δυομένους χαριέστατα ρόλους κωμωδιών ή επιδεικνύοντας μέταλλον γλυ
κείας φωνής εΐς τό ήισμα, τέχνην καί κομψότητα εΐς τήν μουσικήν. Καί αί 
εισπράξεις υπέρ τών πτωχών γενναίοι. Άν θέλετε, μή λησμονήτε δτι, αϊ 
πέντε πρώται ήμέραι τοΰ Φεβρουάριου έσημείωσαν τό τέλος τών Άπό- 
κρεω καί προσθέσατε εΐς τήν ψυχαγωγικήν κίνησιν τό πλήθος τών χορών.

Αρκετοί δέ καί εκλεκτοί οί ξένοι καλλιτέχνα·., οί όποιοι έφερον τό 
τάλαντόν των εΐς θαυμασμόν καί χρυσοθηρίαν μέχρι τών ’Αθηνών. Αί 
τουρνέ ήρχισαν μέ τό ζεύγος Σιλβαίν. Έπειτα ή Σουζάν Λεπρέ, δ περίφη
μος βιολιστής Φλόριζελ, τόν όποιον έΟαυμάσαμεν περισσότερον πρό τινων 
έτών παιδίον άκόμη, «θαυματόπαιδο», ή άοιδός τής Βιέννης 'Γσόδερ, ή 
ύπέροχος γαλλίς Ί'βέττ Γκιλμπέρ, ή δποία έσκόρπισε μέ φωνήν καί ήθο- 
ποιΐαν θαυμαστός καί τρυφερωτάτην αρμονίαν τών γαλλικών καντσονε- 
τών, δηλαδή τών δημωδών ασμάτων τής Γαλλίας, ή βιεννέζικη όπερέττα 
μέ τήν άρίστην πρώτην σουμπρέτταν Φρίτσι Άρκο, καί τελευταΐόν οί 
ποιηταί τοΰ Μαύρου Γάτου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Πολλοί ειδικοί έπραγματεΰθησαν τό τόσον καίριον διά τό Έθνος ζήτημα 
περί τής χρησιμότητος τοΰ στόλου εις τήν άμυναν τής Χώρας, καί αύτής 
καθ' έαυτήν καί έν συγκρίσει πρός τήν χερσαίαν δύναμιν. Έχομεν άκόμη 
μίαν συμβολήν εΐς τήν επιστημονικήν ταύτην συζήτησιν διά τοΰ νέου έργου 
τοΰ υποπλοιάρχου καί γραμματέως τοΰ Γενικού Ναυτικού Επιτελείου κ. 
Νικολάου I. Μπόταση, «Στοιχεία πολεμικής ναυτικής τέχνης», ούτινος 
προσφάτως έξεδόθη δ πρώτος τόμος έκ 250 περίπου πυκνοτυπωμένων 
σελίδων. Άλλά συμβολήν έξαιρετικώς πολύτιμον, δχι μόνον διά τήν προ
σωπικότητα καί τήν μεγάλην αύθεντίαν τοΰ διακεκριμένου μας άξιωματι- 
κοΰ, τοΰ τόσον ίσχυρώς μορφωμένου, τοϋ γλωσσομαθούς, τοΰ συγγραφέως 
πλήθους σπουδαίων τεχνικών έργων, τοΰ μελετητικωτάτου καί φιλοπο- 
νωτάτου υποπλοιάρχου, άλλά καί διά τήν σπάνιάν εύσυνειδησίαν καί Επι
μέλειαν μεθ’ ής συνελέγη, Εκτίθεται καί κρίνεται τό άφθονον υλικόν, ιστο
ρικόν, τεχνικόν, επιστημονικόν, γεωγραφικόν, τό άπαρτίζον τήν δύναμιν 
τοΰ βιβλίου.

Δέν θά έπιχειρήσωμεν βεβαίως νά άναλύσωμεν τό πολύτιμον τούτο σύγ
γραμμα. θά έπρεπε τότε νά τό άναδημοσιεύσωμεν δλόκληρον, διότι τίποτε 
δέν έτέθη χωρίς νά έχη τήν θέσιν του καί τήν αξίαν του, καί μίαν ιδιαιτέ
ραν πρωτοτυπίαν εΐς τήν έκφρασιν καί είς τήν άντίληψιν. Άλλά πρέπει 
νά σημειώσωμεν δτι καθώς δ πρώτος ούτος τόμος ενδιατρίβει μάλλον εΐς 
τήν ιστορίαν τοΰ κατά θάλασσαν πολέμου, άπό τής άρχαιοτάτης έμφανί- 
σεως τής πολεμικής ναυτιλίας μέχρι τών τελευταίων συμπερασμάτων τών 
ρωσοϊαπωνικών ναυμαχιών, έχε·, δέ γραφή μέ έξαίρετον λιτότητα καί 
καθαρότητα ύφους, δύναται νά είναι επαγωγόν καί θερμώς ενδιαφέρον άνά- 
γνωσμα καί δι' όσους δέν είναι ιδικοί, άλλ’ έχουν τήν άγάπην τής Εγκυ
κλοπαιδικής μαθήσεως.

ΗΘΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΦΩΔΕΙΩΝ

Τά καφωδεία, ένφ ίδρύθησαν ώς κέντρα ψυχαγωγίας καί τέρψεως, καλ
λιτεχνικού δέ προορισμού, έγειναν ολίγον κατ’ όλίγον τόποι εΐς τούς 
όποιους ή μέν τέχνη αισχύνεται νά κατέλθη, ή δέ σεμνότης δέν τολμά ούτε 
νά πλησιάση. Έν τούτοις θά ήτο ώραΐον, άν μετεβάλλοντο εΐς είδος τι 
διαρκών συναυλιών, μέ ποικιλίαν εύθόμων καί φαιδρών σκηνών, ώστε δ 
κόσμος νά τέρπεται καί νά διασκεδάζη, χωρίς νά Ερυθριφ.
ύ Είναι άραγε δυνατόν νά γείνη αύτό ; Οΐ Παρισινοί δέν άμφιβάλλουν περί 
αύτοΰ, καί διά τούτο ώργανώϋη μέγας διαγωνισμός πρός συγγραφήν φαι
δρών μονολόγων ή διαλόγων καί σύνθεσιν καί μελοποίησιν σατυρικών καί 
εύθόμων ποιημάτων, τά δποία νά άποτελέσουν άποκλειστικώς τό πρό

γραμμα τών καφωδείων. Εννοείται δτι —διότι περί αύτοΰ κυρίως πρόκει
ται — εΐς τά έργα ταΰτα Οά άποκλειοθή πάν τό άσεμνον ή τό άγροΐκον, 
είς τοσοΰτον, ώστε νά είναι δυνατόν καί καλαΐ οίκογένειαι νά παρακολου
θούν τήν διασκέδασιν Ενός καφωδείου. Ό διαγωνισμός φυσικώς υπηρετεί 
τήν κοινήν ήθικήν καί διά τούτο τό Γενικόν Συμβούλιον τοΰ Σηκουάνα, τό 
Δημοτικόν Συμβούλιον τών ΙΙαρισίων, και άλλα ιδρύματα ΰποστηρίζουσι 
τόν διαγωνισμόν διά τοΰ δρισμοΰ βραβείων διά τούς νικήτας.

«Η ΑΡΓΥΡΑ ΧΟΡΔΗ

"Οταν άπέθανεν δ Βαλεντίνος Κονρά, δστις θεωρείται δ ιδρυτής τής 
Γαλλικής Ακαδημίας, ύπεδείχθη ώς διάδοχος αύτοΰ είς εύγενής πλουσιό
τατος, άλλ’ άμαθής. Οί λοιποί Ακαδημαϊκοί έφαίνοντο διατεθειμένοι νά 
κατατάξωσιν αύτόν είς τούς Αθανάτους, άλλά μετεπείσθησαν ύπό θαυμα- 
σίας παραβολής, δι’ ής δ Πατρού άπέκρουσε τήν ύποψηφιότητα τοϋ άμα- 
θοϋς πλουσίου :

— Εΐς άρχαΐος Έλλην, είπεν, είχε λύραν ϋπερόχως άρμονικήν. Άλλ' 
έθραύσθη μία χορδή αύτής, καί αντί νά τήν άντικαταστήση δι’ άλλης 
δμοίας. έθεσεν εΐς τήν θέσιν της άργυράν χορδήν. Καί ή λύρα του έχασε 
τήν άρμονίαν της μέ τήν άργυράν χορδήν.

«
ΤΟ ΤΡΑΙΝΟΝ ΤΟΥ ΜΠΟΘΑ

’() στρατηγός τών Μπόερς Μπόθα, δστις είναι τώρα Πρόεδρος του Συμ
βουλίου τής Νοτιοαφρικανικής Δημοκρατίας, κατά τήν όξυτέραν άκμήν 
τοϋ άγώνος μεταξύ τών Μπόερς καί τών Άγγλων, είχε συναντηθή έπανει- 
λημμένως μέ τόν Άγγλον άρχιστράτηγον Κίτσενερ, τόν τωρινόν Αρμο
στήν τής Αγγλίας έν Αϊγύπτφ, ΐνα συζητήση μετ’ αύτοΰ περί τοϋ δυνα
τού τής συνομολογήσεως ειρήνης. Μίαν ήμέραν, ένφ ή συζήτησις εύρί
σκετο εις τό μέσον, δ Μπόθα ερριψεν έν βλέμμα είς τό ώρολόγιόν του καί 
ήτοιμάσθη νά άπέλθη :

Λυπούμαι, είπεν, άλλά πρέπει νά φύγω άμέσως.
— Μά δέν είναι βία, παρετήρησεν δ Κίτσενερ. Δέν βιάζεσθε νά πάρετε 

τό τραϊνον...
— ’Ακριβώς αύτό είναι’ πρέπει νά πάρω τό τραϊνον.
Καί άπήλθεν. Τήν πρωίαν δ στρατηγός Κίτσενερ Εμάνθανεν δτι, οί 

Μπόερς εΐχον κυριεύσει έν άγγλικόν τραϊνον, πλήρες δπλων καί ζωοτρο
φιών. Αύτό τό τραϊνον Εβιάζετο νά πάρη δ Μπόθα.

«
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ·

Είς τήν Ρωσσϊαν ίδρύθη άπό τίνος ή λεγομένη «’Επιστημονική Επι
τροπή», ήτις έχει σκοπόν νά ένισχύση τήν λαϊκήν έκπαίδευσιν διά τής 
έκδόσεως βιβλίων εύθηνών καί πρακτικών. Δηλαδή έν είδος Εταιρείας, 
δπως καί παρ’ ήμϊν δ Σύλλογος τών ’Ωφελίμων Βιβλίων. ’Αποκαλύπτονται 
λοιπόν τώρα φαιδρότατα πράγματα μέ τήν Επιτροπήν αύτήν. Οί διευθύ- 
νοντες αύτήν φαίνεται δτι είναι άπό τούς όπισθοδρομικούς σωβινιστάς 
Ρώσσους, καί κουτοπονήρους πού έσκέφθησαν νά κάμουν προπαγάνδαν 
πολιτικήν, άντΐ νά διδάξοϋν τόν Λαόν. Καί άποδεικνύεται δτι τά έκδιδό- 
μενα παρά τής Επιτροπής βιβλία έγράφοντο δλα ύπο τών λεγομένων έθνι- 
κοφρόνων συγγραφέων, περιέχουν δέ, σχεδόν άνευ έξαιρέσεως, πλήθος άνοη- 
σιών καί φαιδρότατα δείγματα κλασικής άμαθείας. Έπί παραδείγματι γρά
φεται εΐς αύτά δτι ή Γή δέν είναι σφαιρική, δτι ή άνακάλυψις τών νόμων 
τοΰ Κοπερνίκου είναι έφεύρεσις 'Εβραϊκή, δτι ή Σαχαλίνη — είς τήν 
Άπω Ανατολήν — δέν είναι νήσος, άλλά χερσόνησος, δηλαδή τό ήμισυ 
μόνον νήσος, διότι τό άλλο ήμισυ τό κατέκτησαν οί Ιάπωνες. Έν τέλει οί 
Ρώσσοι φιλομαθείς ήμποροΰν νά μάθουν άπό τά βιβλία αύτά δτι, οί άνανά- 
δες βλαστάνουν εΐς τόν Νότιον Πόλον, διότι έκεϊ είναι περισσότερα θερ- 
μότης, παρά είς τόν Βόρειον Πόλον. Καί έτσι φωτίζονται οί Ρώσσοι χωρικοί.

«
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

Ή Τουρκική λογοκρισία καί εΐς τόν τύπον καί εΐς τό θέατρον, έχει άνε- 
κτιμήτους άδάμαντας φαιδρότητος. Ή μεγάλη Γαλλίς καλλιτέχνις Σου- 
ζάννα Λεπρέ έπαιζεν εΐς έν θέατρον τής Κωνσταντινουπόλεως τό «Κρίνον» 
τοΰ Βόλφ. Ή τρίτη πράξις έτελείωσεν, άλλ’ οί θεαταί έπί ματαίφ άνέμενον 
τήν τετάρτην. Γενική άνησυχία. Συνέβη κανέν άτύχημα είς τήν πρωταγω
νίστριαν; Πυρκαϊά; Άλλο κακόν;

Τίποτε άπό αύτά. Συνέβαινεν άπλούστατα λογοκρισία: ΊΙ τετάρτη πρά
ξις ύπέκειτο εΐς τήν Φλωρεντίαν. Ή Φλωρεντία είναι πόλις τής Ιταλίας. Ή 
Ιταλία εύρίσκεται είς πόλεμον μετά τής Τουρκίας. Άρα, συμφώνως πρός 
τά διεθνή νόμιμα, ή τετάρτη πράξις έγένετο λεία 
πολέμου. Ήτο διαταγή τοΰ Νεοτουρκικού Κομιτάτου.

«
ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ

Οί άνθρωποι οΐ δποϊοι εΐς τά σπλάγχνα τής Γής 
άναζητοΰν εύγενή καί άγενή μέταλλα είναι υπερδι
πλάσιοι τού πληθυσμού τής Ελλάδος’ Επτά Εκατομ
μύρια περίπου. Μόνον ή ’Αγγλία, μέ τάς άπεράντους 
άποικίας της, χρησιμοποιεί 3.220.000 μεταλ- 
λευτάς, ή Γερμανία 1.000.000, 
ή Ρωσσία 430.000, ή Γαλλία 
350.000, ή Ιαπωνία 325.000, 
τό Βέλγιον 180.000, ή ’Ιταλία 
125.000, ή Ισπανία 120.000, τό 
Μεξικόν 83.000, ή Χιλή 60.000. 
Περίπου οΐ ήμίσεις έκ τούτων 
Εργάζονται εΐς τά γαιανθρακω- 
ρυχεΐα. Είς τήν Ελλάδα οί με
ταλλωρύχοι δέν εΐνε ολίγοι, σχε-

I
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τικώς μέ τόν πληθυσμόν. Κατά τήν τελευ
ταίαν στατιστικήν τού Υπουργείου της 
’Εθνικής Οικονομίας, ε'.ς δλα τά έν Ελλαδί 
μεταλλεία, συμπεριλαμβανομένων και τών 
λατομείων, έργάζονται 9.088 άνθρωποι. 
μεταξύ τών όποιων 472 γυναίκες. Έκ τού
των 3.890, δλοι άρρενες, απασχολούνται 
εις υπογείους έργασίας καί οί λοιπο^ΰπαι- 
θρίως. Φυσικώς οί περισσότεροι εργάζονται 
είς τά μεταλλεία Λαυρίου’ τό δλον -.ιΜ. 
Τά δυστυχήματα είναι έπί 10001 εργατών, 
θάνατοι 1.298 καί τραύματα 7.644. Είναι 
τό μάλλον έπικίνδυνον τών επαγγελμάτων 
καί εϊς τήν Ελλάδα καί παντού, όλιγωτε- 
ρον δέ εϊς τήν Ελλάδα, διότι είς τήν ’Αμε
ρικήν, έπί παραδείγματι, τά θύματα είναι 
3 νεκροί έπί χιλίων.

α
Η ΝΟΤΕΣ ΤΟΥ ΟΦΦΕΜΠΑΧ

Ό μουσουργός "Οφφεμπαχ, δ συνθέτης 
τής .'Ωραίας ‘Ελένης» καί τοϋ «Όρφέω; 
ε’.ς τόν ”Αβην·, άσημος άκόμη βιολοντσελί
στας, μετέβη εϊς ΙΙαρισίους καί έπετυχε 
θέσιν είς τήν ορχήστραν τής Όπερα Κο- 
μίκ, εις τήν όποιαν έπίσης έπαιζεν είς βιο
λοντσελίστας, ό Σέλλιγκμαν. Οί δύο περί
φημοι μετέπειτα μαέστροι συνεδέθησαν πολύ 
καί εκκεντρικοί καθώς ήσαν, συνβφώνουν 
νά χώνουν άπό καιρού είς καιρόν καμμίαν 
παραφωνίαν είς τήν άνάκρουσιν, άπλώς διά 
νά γελάσουν. Τό προσφιλέστερου άστεΐόν 
των ήτο νά ανταλλάσσουν τής νότες των, 
έν δεδομένη στιγμή. .

Ό διευθυντής τής ορχήστρας εφρενιαζε 
διά τά άσχημα αύτά αστεία, άλλά και >εν
ε’γε τό θάρρος νά άποπέμψη δύο μουσικούς . .
τόΧσον δυνατούς. Άνεκούφιζε μόνον τήν οργήν του, προστιμαρων ανηλεώς 

ανυπότακτους αύτούς βιολοντσελίστας, τόσον ανηλεώς Απιστα, ,&ατ·, 
εϊς τό τέλος κάποιου μηνάς μετέβη εις το ταμειον δια να πληρωθη 

δ "Οφφεμπαχ, έλαβε τήν άπάντησιν: .... ,
- ’Οφείλετε άκόμη καί δέκα φράγκα, απο τα πρόστιμα .
Τότε έγραψε τήν έξής σύντομον επιστολήν προς τον διευθυντήν της 

δΡΧ-Αγαπητέ μου μαέστρο, φεύγω, διότι έβαρέθηκα νά πληρώνω τόσον 

άκριβά τής νότες μου».

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ.— ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

Η ΡΟΛΛΙΝΑ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ

Τό άεροπλάνον απειλεί τήν ... ρολλίναν I Όλα ανακαι
νίζονται καί ή έπικαιρότης εξουσιάζει δχι μόνον τους συρ
μούς, άλλά καί τά τυχηρά παίγνια.

Πράγματι εϊς τίνος λέσχας- τών Παρισίων είσηχθη μετά 
πολλή; πομπής καί κατέκτησε, καταδίκασαν εις ακινησίαν 
τήν ρολλίναν, νέον παίγνιον όνομασθεν άεροπλάνον. Η πρά
σινη τράπεζα διαιρείται είς έξ ισομεγέθη τμήματα τα όποια 
ποριστούν τάς Μ. Δυνάμεις, ’Αγγλίαν, Γαλλίαν, Ρωσσίαν, 
Γερμανίαν, ’Ιταλίαν καί Αυστρίαν.Άνωθεν εκτελει έλιγμους,

διά καταλλήλου μηχανισμού,χαριέστατον άεροπλάνον τό όποιον 
γύρους σταματφ είς έν τμήμα. Όσοι έχουν ποντάρει έπι του τμήματος του 
του κερδίζουν- οί άλλοι χάνουν.’ Τό νέον παίγνιον έχει διά τούς Ευρωπαίους τό πλεονέκτημα δτι, "“Ρ4Χ«ζ 
εις τούς χάνοντας τήν ίκανοποίησιν τής έθνικής φιλοτιμίας. Διότι ο! ξένοι 
ποντάρουν, κατά προτίμησιν, είς τό τμήμα τής πατρίδας των καί αποτυγ- 
χάνοντες είναι εύχαριστημένοι δτι έχασαν αγωνιζομενοι ΰπέρ της εθ 
κής ιδέας.

Η ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΙΔΟΣ

Άπό τάς Βουλγαρικά; έφημερίδας μανθάνομεν δτι, ή Χοδ
"Ελληνος Διαδόχου είς Σόφιαν έσχε καί το αποτέλεσμα νά επεκτε./η κα. 
πρός τήν Νεοελληνικήν τήν άγάπην, τήν όποιαν εχει δ ^αδοχο; της Βουλ 
γαρίας Βόρις πρός τήν άρχαίαν Ελληνικήν. Ό Βασιλεύς Φερδινανδος τον 
ίν'σχυσεν είς τήν φιλομάθειάν του αύτήν, και ουτω αί προσεχείς σπουβαί 
τού μέλλοντος Τσάρου τών Βουλγάρων θά περιλάβουν καί την Νε°^λήνικήν· 

•Επι τή εύκαιρίφ ένδιαφέρον είναι νά σημειωθη δτι, δ Βόρις είναι 4 Τλ“® 
σομ-.θέστερος μεταξύ τών πριγκίπων. Όμιλε! άριστά την Γαλλικήν την 
τήν Γερμανικήν καί τήν Ρωσσικήν, έκφράζεται δε αρκετα καλα ε.ς τη 
•Αγγλικήν καί τήν Ιταλικήν. Καί-Δέν είναι ασήμαντος λεπτομέρεια—μόλις 
συνεπλήρωσε τό δέκατον δγδοον έτος τής ήλικίας του.

«
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΧΑΜΙΤ

•ο Άβδοΰλ Χαμίτ δέν ήγνόει δτι οι ύπουργοί του έπωφελοΰντο τών προ- 
μηθειών τοϋ Δημοσίου, ϊνα χρηματίζονται άρπακτικως. Το ήξευρεν άλλως 
τόσφ μάλλον, δσφ καί δ ίδιος έλάμβανε την μερίδα του λεοντος. Καί 
κάποτε ή γνώσις αϋτη τφ έχρησίμευεν ώς θέμα ευθυμολογίας. Κρίνατε απο 
τό κατωτέρω χαριέστατον:

Εί; Κωνσταντινούπολή είχε μεταβή κάποτε περίφημος θαυματοποιό;, 
δστις κατέπλησσε τό κοινόν μέ τήν δεινότητα αυτού. Η φημη του εφθασε 
μέχρι τού Σουλτάνου, δστις έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά τον ιδη εις τα Ανά
κτορά. Είς τήν πρός τιμήν τοϋ Άνακτος παράστασιν δ θαυματοποιός έπε-
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φύλαξβν έν τέλβι, ώς έξα'.ρίτικήν έκπληξιν, 
έν γύμνασμα κατά τό δποϊον κατεπινε 
μέχρι τή; λαβής έν δλόκληρον ςϊφος. 
•Αλλ’δ’Αβδούλ Χαμίτ δέν έδειςεν δτιέθαυ- 
μασε τό πράγμα. Στραφείς πρός την ακο
λουθίαν του είπε γελών :

— Δέν μοΰ κάμνει καμμίαν εντυπωσιν. 
■ο υπουργός μου τών Ναυτικών καταπίνει 
δλόκληρα θωρηκτά!

«
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΩΝΟΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥ

Πόσον σπουδαίος διά τόν άνθρωπον είναι 
δ άήρ πρός διατήρησιν τής ζωής αποοει- 
■κνύει τό δτι εις κάθε άλλην στέρησιν δυνα- 
ται νά άνθέξη δ άνθρωπος, δχι δμ»« 
εϊς τήνέλλειψιν τού άέρος. Αλλα πρεπει 
δ άήρ νά είναι καθαρός’ προ πάντων δια 
τόν άρρωστον, άφοΰ καί ό ϋγιης εκ της 
αναπνοής άκαθάρτου άέρος νοσεί.

'Ewoslxai λοιπόν πόσον αναγκαίος είναι 
δ καθαρός άήρ είς τόν άσθενή καί πόση 
προσπάθεια πρέπει νά καταβάλλεται, ώστε 
εί- τόν κοιτώνα τοΰ άρρωστου να διατη- 
ρήται εντελώς άμόλυντος. Είς το δωμάτιον 
τού αρρώστου δέν πρέπει να μένουν πολ
λοί άνθρωποι, ούτε νά τοποθετούνται άνθη 
μέ δυνατήν δομήν ή αρώματα η φαρμακα 
προσβάλλοντα ίσχυρώς την δσφρησιν. Ο 
αερισμός τού δωματίου, βηλαδη ή ανανέω 
α.ς τοΰ έν αύτφ άέρος, γίνεται κατα δυο 
τρόπους: "Η άπό τό παράθυρον αυτού του 
δωματίου ή άπό τό παρακείμενον εις τον 
κοιτώνα δωμάτιον. Όταν δεν έπικρατει 
ψύχος, τό θέρος ιδίως, γίνεται κατα τον 
ποώτον τρόπον, είς κατάλληλον όμως ώραν 
τή; ήμέρας. δηλαδή δχι τάς πρωινά;η 

έσπερινάς ώρας, ούτε τάς μεσημβρινά;. Πρέπει ν_ά Αποφεύγεται.δ

διότι δ νυκτερινός αηρ συντελεί πολύ -ί ι Ί' na00·.·/^, διότι ένεκα
Τόν χειμώνα δ αερισμός χρειάζεται π ρ.σσοτε,αν προσχ^< 98ρμ;κρασίας 

τού εξωτερικού ψύχους γίνεται απ'-τ0Ρ“χεζα τόν άσθενή. Έάν ή
τού δωματίου, τό όποιον δύναται να βλαψϊ σοβαρώς 
ήμέρα είναι θερμή, ανοίγεται μέρος του ."»Ρ“θϋΡ°”’ “’.λ £ ίνί\αι 8.Λ 
μετά μεσημβρίαν. λ^ς' -σοκόμος άερίζει καλώς τό
του παρακειμένου δωματίου ω, -ίήί , άνοίνει τήν πρός τόν κοι-
δωμάτιον τούτο καί είτα τό θερμαίνει. Επειτα ανοίγκ τήν πρ ς 
τώνα τού πάσχοντος θύραν καί τούτο 
τελείως άλλαγή ό άήρ, κατά τοιούτον τρόπον, ώστε δ εισερχομ 
αισθάνεται καμμίαν οσμήν εν τφ δωματίφ.

«
ΕΝΤΟΣ 17 ΛΕΠΤΩΝ

Είναι δ χρόνος δστις απαιτείται διά νά περιέλθη έν τηλεγράφημα την 
Γήν. Καί είναι τούτο ρεκόρ τηλεγραφικής τ“'Ζϋτ2?^· „. ·Γό ΧΤ.

τ\ΤΧλε'ατδ7ών διήλθε τό τηλεγράφημα ήσαν τά τοΰ Φραγκί
σκο “ τ^ΰ Χονολόγγου, Κάνσλα, Χόγκ Κόγκ, ^ϊ=ρης, Ματρας,, Μκσμ 
πας. Σουέζ, -Αλεξάνδρειάς. Γιβραλτάρ, Αζορών Νήσων, Νέας Γόρκης.

*
ΠΟΛΥ ΝΕΑ

Ό κ. Χρεόπουλος μεταβαίνει έπισήμως καί ζητεί είς γάμον τήν κόρην 

£P1 Χχής διά τήν τιμήν ποϋ μοϋ κάμνετε, άπαντφ οδτος, καί διά 
νά σάς δείξω τήν μεγάλην μου χαράν, οα«.εί8?"°ζ® °" ®“ 
προικίσω τήν κόρην μου μέ χίλια φραγκα δια κάθε έτος της.

— Μέ συγχωρείτε. Ποίαν ήλικίαν έχει η κόρη σας;
— Εϊκοσιν έτη σωστά.
— Λυπούμαι, λυπούμαι άγαπητε μου κύριε, αλλα οεν 

δύναμαι νά έμμείνω εϊς τήν αϊτησίν μου, διότι ή κόρη σας 
είναι πολύ νέα! «
Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ

Έάν δλοι ο! άνθρωποι έφερον είς ένα καί τον αυτόν τόπον 
τά; δυστυχία; των, διά νά τά; άνταλλάξουν με τας δυστυχίας άλλων, 
είναι βέβαϊον δτι κάθε ένας θά έφευγεν άποκομίζων τας ιδικας του.

«
ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΤΟΝ ΚΛΕΨΟΥΝ

Ό Ανακριτής έρωτα άλήτην συλληφθέντα έπί παρανόμφ δπλοφορίφ:
— Διατί έφερες μαζή σου περίστροφου;
— Διά τόν φόβον τών κλεπτών.
— Μά τί έφοβεΐσο νά σού κλέψουν;
— Τό περίστροφου μου !

ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣ ΤΟΥ ΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΡΧΑΡΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΤΤΡΟΑΓΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ■ - ■ —---------- —■

·.: ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΝ ΒΛΗΜΑ ΕΡΧΑΡΤ

ΟΝ παρελθόντα 'Οκτώβριον εϊς τό παρά τόν Ρήνον 
δάσος Οΰντερλις τής Βετστραλίας συνέρρεον άπό περά- 
των Γής, κατά πρόσκλησιν τών παγκοσμίου φήμης 
Μεταλλουργείων και Μηχανουργείων Έρχαρτ -”Εσσει·, 

έκτακτοι απεσταλμένοι δλων σχεδόν τών Κρατών, στρατιωτικοί 
καί ναυτικοί, διά νά ϊδουν τά άποτελέσματα νέου ρηκτικοΰ 
βλήματος, δπερ έπενόησε τό έν λόγω πυροδολουργεΐον. Είκοσι 
καί τρία Κράτη έστειλαν έκεϊ τούς καλλίτερους των άξιωμα- 
τικούς και εϊς τήν παρατιθεμένην εικόνα τούς βλέπετε εϊς 
μίαν ά'κραν τοϋ άχανοϋς δάσους, μέσα εις τό όποιον έγιναν 
αί δοκιμαι καί μετά γεύμα πλουσιώτατον, δπερ παρετέθη έπί 
τώ πέρατι τών δοκιμών.

’Αρχίσατε έξ άριστερών πρός τά δεξιά τής δίνω σειράς: Ό 
συνταγματάρχης Φόν Μπονστέττην, τής Ελβετίας, ό λοχαγός 
Γκρύνερ, τής Νορβηγίας, ό λοχαγός Κάστρο έ Σίλβα, τής Βρα
ζιλίας, ό ταγματάρχης Νέττο, της Βραζιλίας, δ λοχαγός Σου- 
λεϋμάν, τής Τουρκίας, δ ταγματάρχης Γκάντσεφ, στρατιωτικός 
άκόλουθος τής Βουλγαρίας, δ συνταγματάρχης Σλάφστσεφ, 
τής Βουλγαρίας, δ λοχαγός Μπελλιάεφ, τής Ρωσσίας, δ άνθυ- 
πολοχαγός Έμίν Μπέη, τής Τουρκίας, δ ταγματάρχης Άγγέ- 
λωφ, τής Βουλγαρίας, δ συνταγματάρχης Φρά Σογγσουραντέί, 
στρατιωτικός άκόλουθος τοΰ Σιάμ, δ λοχαγός Γεώργιεφ, τής 
Βουλγαρίας, δ ύπολοχαγός Βασκονέλλος, τής Βραζιλίας. Εϊς 
τήν άμέσως κατωτέρω σειράν, πάντοτε έξ άριστερών πρός τά 
δεξιά: Ό λοχαγός Μπόρμανν, άντιπρόσωπος τοΰ οίκου Τζάϊς 
τής Ίένας, δ πλωτάρχης Φουγιβάρα, τής Ιαπωνίας, ό λοχα
γός Καρμπάουμ καί δ λοχαγός Μπαστρούπ, τής Δανίας, δ 

υποπλοίαρχος Έρρικσον, τής Σουηδίας, δ ύπολοχαγός Θύλο 
καί δ συνταγματάρχης Βάγνερ, τής Ελβετίας, δ λοχαγός Καλ- 
μάγερ, τής Νορβηγίας, δ λοχαγός Σανζινές, τής Βολιβίας, δ 
άνθυπολοχαγός Γκροΰμπερ, τής Β. ’Αμερικής, δ συνταγματάρ
χης Μπασσάρωφ, στρατιωτικός άκόλουθος τής Ρωσσίας, δ 
συνταγματάρχης Γιούλιεν, στρατιωτικός άκόλουθος τής Βρα
ζιλίας, δ λοχαγός Πινάϊρο, τής Βραζιλίας, δ πλωτάρχης ’Αμέ- 
ραλ Γκέμα, ναυτικός άκόλουθος τής Βραζιλίας, ό συνταγμα
τάρχης Καλδεράρι, στρατιωτικός άκόλουθος τής ’Ιταλίας, δ 
άνθυπολοχαγός Βολγκεμούνδ καί δ συνταγματάρχης Κύνε, τοΰ 
Γερμανικού στρατού. Εϊς τήν δευτέραν σειράν, έξ άριστερών 
πρός τά δεξιά: Ό διπλωματούχος τοΰ πυροβολικού Ε. Ρύντα, 
τής Αυστρίας, δ ταγματάρχης Μπάουερ καί δ συνταγματάρ
χης Ταϋλόρ, τής ’Αγγλίας, δ Φόν Ντέρ Γκόλτς, δ λοχαγός Βάν 
”Εσσεν, τής 'Ολλανδίας, δ λοχαγός Μπόομ, τής 'Ολλανδίας, ό 
υποπλοίαρχος Γουέτσον, ναυτικός άκόλουθος τής ’Αγγλίας, δ 
υποπλοίαρχος Μπέρενς, ναυτικός άκόλουθος τής Ρωσσίας, δ 
συνταγματάρχης Ροΰσσελ, στρατιωτικός άκόλουθος τής ’Αγ
γλίας, δ συνταγματάρχης Λοΰδενδορφ, δ Διευθυντής τοΰ οϊκου 
Έρχαρτ Γ. Μύλλερ, δ υποπλοίαρχος Γιαμαγάτα, τής ’Ιαπω
νίας, δ συνταγματάρχης Σάγχις, στρατιωτικός άκόλουθος τής 
'Ισπανίας, Τορρνίνο Λεμοάν, Α' Γραμματεύς τής Βολιβιατής 
πρεσβείας, δ ταγματάρχης Μπρόν Μπίνερ, στρατιωτικός άκό
λουθος τής Αυστρίας, δ ταγματάρχης Ζουελ, τής Σουηδίας, δ 
λοχαγός Γιούλσρουδ, τής Νορβηγίας, δ άντιπρόσωπος τοΰ οϊκου 
Στόλτς τοΰ ’Αμβούργου Μάγερ, δ λοχαγός Σέδριγγ, τής Νορ
βηγίας, δ έτερος τών Διευθυντών τοΰ οϊκου Έρχαρτ Αάνδ-

■Εν -Αθήνα.;, Τυπογραφεϊον .-Εστία» Κ. Μάίσνερ καϊ Ν. Καργαδούρη-8881.
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Είκ. 1. Βοί.ιδοφόρο; των 10,5.

μαν, δ άντιπλοίαρχος Φλίες, 
τής ’Αργεντινής, ό τρίτος 
Διευθυντής τοϋ οίκου ’Έρ
χαρτ Βέζμανν, δ άνθυπολο- 
χαγος ΝΙκόλσκη και δ λοχα
γός Χούλη τής 'Ολλανδίας. 
Και τέλος εις τήν πρώτην 
σειράν, έξ αριστερών πρός 
τά δεξιά, καθισμένοι: Ό 
αρχιμηχανικός τών Μεταλ
λουργείων Έρχαρτ Φέλί^ερ, 
δ λοχαγός Ρύ, τής Δανίας, 
δ συνταγματάρχης Μύλλερ, 
τής Έλθετίας, δ υποπλοίαρ
χος Γιαμασίνα, ναυτικός 
ακόλουθος τής Ιαπωνίας, 
δ πλωτάρχης Γκράφ Χάνο, 
τής ’Ιαπωνίας, δ ταγματάρ
χης Κεμάλ Βέης τής Τουρ
κίας, δ συνταγματάρχης 
Δοΰντ, τής Νορβηγίας, δ 
έξοχιότατος φόν Ραϊχσε-

δεστάτας. Έν πρώτοις τό 
μέταλλο»’ αύτοΰ, χάλυψ πάν
τοτε, έχει ιδίαν σύστασιν, 
ήτις τοΰ παρέχει σπουδαιό
τατο»’ πλεονέκτημα έν συν
δυασμό) μέ άλλην ιδιότητα 
τής ρηκτικής ούσίας και 
μέ τήν εσωτερικήν διάταξη’ 
τών βολίδων.

Κατά τά πειράματα έπε- 
δείχθησαν καί έδοκιμάσθη- 
σαν διάφορα είδη βλημ- 
μάτων, ών τά κυριώτερα 
φαίνονται είς τάς παρατιθε- 
μένας εικόνας. Ή ρηκτική 
ούσία δι’ής πληροΰνται τά 
βλήματα’Έρχαρτ είναι Τρι- 
νιτροτύλλη, καταστρεπτική 
ούσία, ής τά αποτελέσματα 
είναι δλεθριότατα.

Ίδέτε είς τήν εικόνα 1 
τομήν κατακόρυφον βολι-

Είκ. 3. Ρηκτικη όβϊς των 12 έκ.

χειριζόμενος αύτό κατά 
βούλησιν.

Ή δβίς τής εΐκόνος 1 
είναι τών 10,5, έχει αρχι
κή»’ ταχύτητα 600 μέτρων, 
βάρος δέ δλικόν 18 χιλιό
γραμμων. Τό βάρος τιον 
βολίδων μετά τοΰ έναύ- 
σματος είναι 2,75 χιλιό
γραμμα, τό βάρος τής έκ- 
κρηκτικής ούσίας 0,450 χι
λιόγραμμα, τό βάρος τής 
έκκρηκτικής τών βολίδων 
ούσίας 0,200 χιλιόγραμμα, 
βολίδες έν δ’ δλφ 670, έκά- 
στη τών δποίων έχει βάρος 
11 γράμμων. Τό βάρος τής 
ούσίας τοΰ πυθμενίου είνε 
225 γράμμων. Έκρήγνυται 
μέχρις άποστάσεως 6,500 
μέτρων.

Ίδέτε τώρα είς τήν ει
κόνα 2 πώς εκσφενδονί
ζονται πρός τά έμπρός αί 
έντός τοΰ βλήματος βολί
δες, δταν διά τοΰ πυροσω- 
λήνος μεταδοθή τό πΰρ είς 
τήν γόμωσιν τοΰ πυθμε
νίου, πώς δέ χωροΰν πρός 
τά έμπρός δλα μαζή τά 
θραύσματα τοΰ κώνου καί 
τοΰ κυλίνδρου καί τοΰ πυθ
μενίου τής δβίδος μετά τών Είκ. 4. Ολική εκρηξις.

βολίδων — είκ. 4 — δταν τό 
πΰρ μεταδοθή ταυτοχρόνως 
είς τόν κώνον, είς τάς βολί
δας καί τό πυθμένων.

«

Ούδείς θώραξ δύναται 
νά άνθέξη έξ έκείνων, μέ 
τοΰς όποιους έχει έφοδιά- 
σει έως σήμερον τούς στό
λους ή βιομηχανία. Είς τήν 
εικόνα 5 βλέπετε ολόκλη
ρον πρώραν άντιτορπιλλι- 
κοΰ, καθ’ ής έδαλον μέ 
οβίδα τών 8.8, άρχικής τα- 
χύτητος 620 μ., βάρους 8,5 
χιλιόγραμμων. Ίδέτε πώς 
τήν έκουρέλιασε τό βλήμα 
καί πώς παρατηρούν οί 
παραστάντες τά συντρίμ- 
ματά της τά ά'μορφα εϊς 
τήν εικόνα 6.

Έδοκίμασαν τήν οβίδα 
’Έρχαρτ καί κατά πεδινού 
πυροβολικού μέ βλήμα τών 
10.5. ’Έστησαν ίως στόχον 
έν άσπιδοφόρΟν πεδινόν 
πυροβόλον εΐς άπόστασιν 
χιλίων μέτρων μετά τοΰ 
προολκαίου βληματοφόρου 
του — δρα εικόνα 7 — καί 
έδαλον κατ’ αύτοΰ. Κανόνι 
και προόλκαιον τά βλέπετε

νάου, δ ταγματάρχης Ντέ Μπρύν, 
τής 'Ολλανδίας, δ υποπλοίαρχος 
Ίωάν. Δημητριάδης, τής Ελλάδος, 
δ άντιπλοίαρχος Ε. Φάθ, τής Αυ
στρίας, δ άντιπλοίαρχος Άλβαραζίν, 
τής ’Αργεντινής, δ ανθυποπλοίαρ
χος Μπάαρτ τής 'Ολλανδίας, δ έξο- 
χώτατος Μπράντ καί δ ύπολοχαγός 
Κλίγγερ, τής Βραζιλίας.

Όλοι οί άνωτέρω στρατιωτικοί 
καί ναυτικοί απεσταλμένοι τών δια
φόρων κρατών έφιλοξενήθησαν ύπό 
τοΰ εργοστασίου ’Έρχαρτ έπί τρεις 
ήμέρας, ήτοι άπό τής 23 ’Οκτω
βρίου, καθ’ ήν ήρχισαν αί δοκιμαί.

Τό βλήμα ’Έρχαρτ, τό όποιον 
έδοκιμάσθη παρουσία δλων αύτών 
τών έπιστημόνων, είναι 66ίς δμοία 
έξωτερικώς κατά τό σχήμα μέ τάς 
κοινάς οβίδας, προσαρμόζεται δέ είς 
πυροβόλο»· παντός συστήματος, άνα- 
λόγως τοϋ διαμετρήματος έκάστου. 
’Έχει δμως άλλας διαφοράς ούσιω-
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Είκ. 2. Μερική έκρηξις.

δοφόρου δβίδος, προωρισμένης διά 
Θώρακας.’Απέναντι τών κοινών ρη- 
κτικών οβίδων έχει τό πλεονέκτημα 
δτι διατρυπφ τόν παχύτερο»· τής 
σήμερον θώρακα καί έκρήγνυται 
όπισθεν τής διατρυπηθείσης επιφά
νειας, ένφ αί έντός αύτής βολίδες, 
κατά τή»’ έκρηξίν της σφενδονίζονται 
πρός τά πρόσω καί έπιφέρουν τήν 
καταστροφήν.

'Ως βλέπει τις ή δβίς ’Έρχαρτ 
διαιρείται έσωτερικώς εϊς κεφαλήν 
κωνοειδή, φέρουσα»’ κατά τό ρινίον 
επικρουστήρα καί κάτωθεν αύτοΰ 
γόμωσιν, εϊς βολιδοθήκην χωριζο- 
μένην άπό τής κεφαλής διά στερεού 
διαφράγματος, έντός τής δποίας είνε 
συσκευασμένοι αί βολίδες μετά Τρι- 
νιτροτύλλης, είς τό πυθμένων, χωρι- 
ζόμενον δι’ άλλου διαφράγματος 
κινητού, πληρούμενον δ’ ωσαύτως 
διά Τρινιτροτύλλης καί είς τόν πυρο
σωλήνα, δστις διήκει άπό τοΰ έπι- 
κρουστήρος μέχρι τοΰ πυθμενίου. Ό 
πυροσωλήν ούτος είναι έξυπνότα- 
τος καί δι’ αύτοΰ δύναται νά κανο- 
νίζη τήν έκρηξιν τοΰ βλήματος δ

Είκ. 5. 'Ομοίωμα πρώρα; άντιτορπιλλικοΰ.



ΕΙκ. 6'. ΙΙ&ς ίκουρΰιάοΟη ή πρώρα τοΰ άηιτορπΜικοΰ.
ΕΙκ. 8. Τά ηνηρίμμαχα’τών άοχχδοχρόρων πυροβόλιου.

Εϊκ. 7. 'Ασπιδορόρου πτδινόυ πυροβόλου ώς οιόχος. Είκ. 9. Όρυγμα ίυχός τοΰ εδάφους ΰ.το όβίδος τώ>· 12 ικ.
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θρύψαλα είς τήν εικόνα 8, κινοΰντα εις θαυμασμοί’ τούς παρα- 
κολουθοΰντας τάς δοκιμάς στρατιωτικούς.

«
Όλέθριον εις αποτελέσματα αποβαίνει τό νέον βλήμα καί 

διά τά οχυρώματα. Εις τό πεδίον τών δοκιμών είχον κατα
σκευάσει κρύπτην πυροβολείου, καθ’ όλους τούς κανόνας τής 
τέχνης. "Εν βλήμα τών 12 ύφ. έξεσφενδονίσθη ούρλιάζον, μέ 
αρχικήν ταχύτητα 360 μέτρων, βάρους 20,4 χιλιόγραμμων και 
γόμωσιν βάρους 4 χιλιόγραμμων. Ένεπάγη άνωθεν τής κρύ
πτης — άπόστασις 2500 μέτρων — καί έξερράγη. Βουνόν ολό
κληρον έτινάχθη υψηλά, τό έδαφος συνεκλονίσθη ώς αν ή Γή 
ολόκληρος έκρημνίζετο και βρόμος φοβερός, σάν νά κατεστρέ- 
φετο τό Σόμπαν. Είναι αδύνατον νά ύποφέρη κανείς τόν 

β'κ. 10. Πνργίον μντό πυροβόλου τών 10,5 ex. /ρηοιμιϋον ώς στόχος βλήματος τών 8,8.

κρότον τής έκρήξεως τού. βλήματος. ’Αποτελέσματα δέ φοβερά. 
Ίδέτε τήν εικόνα 9 και έκτιμήσατε τό πάχος τοϋ ύπέρ τήν 
κρύπτην χώματος, όπερ έτρύπησε.

Έδοκίμασαν τά αποτελέσματα δβίδος ’Έρχαρτ καί κατά πύρ
γων θωρηκτών. Έβαλον κατά πυργίου έκ θώρακος—είκ. 10— 
πάχους 25 χιλιοστομέτρων, περικλείοντος πυροβόλον τών 10,5 
ύφεκ. άπό άποστάσεως 100 μέτρων. Ή δβίς ήτο ρηκτική τών 
8.8, άρχικής ταχύτητος 620 μέτρων, βάρους 8,5 χιλιογράμμων 
καί μέ γόμωσιν 0,725 χιλιογράμμων. Ό πύργος — είκ. 11 — 
κατεστράφη τελείως, έπάνω δέ εϊς τόν περιστροφικόν πόλον 
εύρον στηριζόμενον τόν σωλήνα μόνον τοϋ πυροβόλου. Τό 
πηγαϊον, δηλαδή τό δπίσθιον μέρος, άπεκόπη, νομίζει κανείς 
μέ μαχαίρι, καί έθρυμματίσθη.

«

Κατά τάς δοκιμάς ταύτας έπεδείχθη καί έδοκιμάσθη καί 
’ίδιον σύστημα ταχυβόλου έπί αυτοκινήτου, Άντιμπαλλόν δνο- 
μασΟέν, προωρισμένον δέ διά τά άερόπλοια. Τό δλον σύστημα, 

ώς βλέπετε είς τήν εικόνα 12, απαρτίζεται έξ ένός αυτοκινή
του δυναμένου νά άναπτύξη ταχύτητα 110 χιλιομέτρων καθ’ 
ώραν καί ένός ταχυβόλου τών 6,5 χιλιοστομέτρων, βάλλοντος 
άπό περιστροφικού πόλου 6 έως 7 βλήματα ’'Ερχαρτ κατά 
λεπτόν. Εϊς οδηγός καί τρεις ύπηρέται ταχυβόλου άπαρτίζουν 
τό πλήρωμα τούτου.

Τό βλήμα εϊχε βάρος ολικόν 4.1 χιλιόγρ., αρχικήν ταχύτητα 
670 μ., βάρος βολίδων μέ τό έναυσμα 1,13 χιλιόγρ., βάρος 
εκρηκτικής ουσίας 0,100 χιλιόγρ., βάρος εκρηκτικής ούσίας 
τών βολίδων 0,060 χιλιόγρ., βολίδες έν δλω 150, βάρους ολι
κού 150, βάρος έκάστης βολίδος 9 γρ., βάρος τής έκρηκτικής 
ούσίας τοΰ πυθμενίου 40 γρ. Ίδέτε τό βλήμα αύτό εϊς τήν 

εικόνα 12.
Αί δόκιμα! απέδειξαν τό σύστημα τοΰτο όλεθριότατον διά 

Είκ. 11. Τα αποτελέσματα τοϋ βλήματος τών 8,8 vi/ ex.

τά άεροπόρα σκάφη. 'Ο συνδυασμός τής ταχύτητος τής βολής 
καί τό σύστημα τής έκρήξεως τών οβίδων έξασφαλίζουν έν 
βραχυτάτω διαστήματι αύτομάτως ζώνην τοιαύτην πυρός είς 
τό διάστημα, άπό τήν οποίαν είναι άδύνατον νά διαφυγή 
πλέον τό αεροπόρον σώμα, ά'μα ώς άπαξ εύρεθή έντός αύτής.

Έχρησιμοποίησαν δύο άερόστατα διαμέτρου έκαστον τριών 
μέτρων καί έβαλον κατ’ αύτών άπό άποστάσεως 1200 μέτρων 
καί είς ύψος 225 μέτρων.

Κατά τήν πρώτην σειράν, δτε έβαλον καθ’ ένόο άεροστάτου, 
έβλήθησαν πέντε δοκιμαστικά! βολαί έντός 2,6" λεπτών έξ ών 
τρεις έξερράγησαν πρό τού εϊς τό διάστημα στόχου, αί δέ λοι
πά! δύο όπισθεν αύτοΰ. Άλλ’ ή έκτη βολή διέτρησε τό άεριο- 
φόρον σώμα, ή δέ έβδομη έκρήγνυται έντός τοϋ σκάφους, 
δπερ άναφλεγέν έπεσεν είς τό έδαφος.

’Έβαλον κατόπιν κατά δύο αεροστάτων, είς τέσσαρας σειράς, 
δεκαοκτώ βολάς, ών αί τρεις πρώται σειρά! άνά πέντε, ή δέ 
τελευταία συνίστατο άπό 3 βολάς. Πέντε βολαί είς 2,6" λεπτά

Elx. 12. Τό Άντιμπαλλόν er λνιτονργϊρ.
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έξερράγησαν πέραν τών εις τό διάστημα στό
χων, δύο δέ πρό αυτών. Κατόπιν δυο βολαι 
πέραν αύτών καί τέσσαρες πρό αύτών. Τρεις 
έτεραι μετ’ αύτούς, καί τρεις πρό αύτών. Άλλ’ 
έν τώ μεταξύ τό έν άερόστατον έτρυπήθη, 
έχασε τό σχήμα του καί ήρχισε νά πίπτη βρα
δέως. 'Όταν έξήτασαν τό πρώτον καταστρα- 
φέν, ευρον αύτό διάτρητον άπό δεκατρία θραύ
σματα όβίδος καί 76 βολίδας.

«
Τέλος έπεδείχθη καί τό ταχύπυρον ’Έρχαρτ. 

Είναι μάλλον είδος όπλου φορητού, τό όποιον 
ομοιάζει μέ τηλεσκόπιου, στηρίζεται δέ έπί 
τρίποδος, είς τρόπον ώστε νά στρέφεται κατά 
πάσαν διεύθυνσιν δηλαδή καί δριζοντίως καί 
κατακορύφως. Είς τό ένα σκέλος τοΰ τρίποδος 
φέρει έλαφρόν κάθισμα δμοιον μέ τήν σέλαν 
τοΰ ποδηλάτου, έφ’ ού κάθηται ό σκοπευτής, 
όταν χειρίζεται αύτό καθ’ δριζοντιότητα. “Οταν 
πάλιν θέλη νά τό χειρισθή κατά κατακόρυφον, 
εξαπλώνεται δ σκοπευτής έπί τοΰ έδάφους.

Τό δπλον τούτο έργάζεται μέ φυσίγγια, 
όμοια σχεδόν μέ τά φυσίγγια τών σημερινών 
φορητών όπλων, τά δποία είναι προσηρμο- 
σμένα έπί έλαφράς ταινίας μήκους δύο μέτρων 
περίπου, απαράλλακτα δπως είναι τοποθετη
μένα έπί ίμάντος δερμάτινου τά φυσίγγια, τά 
όποια έχουν περί τήν δσφύν των οί κυνηγοί. 
Τό ά'κρον τής φυσιγγιοφόροί' ταινίας μέ τό 
πρώτον φυσίγγων τοποθετείται έντός τής φυ- 
σιγγιοδόχης καί κατόπιν, άμα άρχίση δ χειρι
σμός, διέρχεται αύτομάτως ή ταινία καί τά 
φυσίγγια άλληλοδιαδόχως τό έν μετά τό άλλο 
παρελαύνουν άπό τήν φυσιγγιοδόχην.

Τό δλον σύστημα καταλαμβάνει έλάχιστον 
χώρον, συμπτυσσόμενον δέ φέρεται ύπό δύο 
άνδρών άνέτως, οί'τινες καί τό υπηρετούν. 

Είκ. 13. Ρηκτικη δβ'ις τών 0,15.

'Η ταχύτης τής βολής τοΰ δπλου τούτου καταπλήσσει. Κατά 
τάς δοκιμάς έβαλε δύο σειράς άπό 250 βολάς έκάστην. 'Η

πρώτη σειρά έχρειάσθη 32 δευτερόλεπτα καί ή 
ιευτέρα 34”. Ώμολογήθη δέ ύπό πάντων δτι 
τά πλεονεκτήματά του, ήτοι τό μικρόν βάρος 
του, δ μικρός χώρος, δν καταλαμβάνει, ή ευκο
λία περί τήν συναρμολόγησιν καί τοποθέτη
σή' του, καθώς καί ή σύμπτυξίς του καί ή 
ταχεία βολή του, τό καθιστώσι πολύτιμον 
άληθώς δπλον.

«
’Ιδού καί ή «Καταστροφή». Ό6ις τών 0,15 

— όρα εικόνα 13 — βάρους 42,0 χιλιογρ. καί 
μέ γόμωσιν βάρους 8.2 χιλιογρ. Είναι προω- 
ρισμένον τό βλήμα τούτο κατ’ δχυρωμάτων, 
υπονόμων κλπ.

Πράγματι κατά τάς δοκιμάς είχον κατα
σκευάσει δχύρωμα έντός τού έδάφους, μήκους 
12 μ., πλάτους 6 μ. καί βάθους 1,80 μ. Έ6α- 
λον 13 βολάς μέ βλήμα τών 0,15 ύφεκ. άπό 
2500 μ. Τέσσαρες έκ τών δβίδων τούτων προ- 
σέβαλον τό δχύρωμα. Ή ύπ’ άριθ. 13 ένε- 
πάγη είς τό έδαφος τρία μέτρα πρό τοΰ δχυ- 
ρώματος ύπό κλίσιν 31 μοιρών, διέτρησε τό 
χώμα τοΰ έδάφους, διέτρησε τήν παρειάν τοΰ 
δχυρώματος, είσέδυσεν έντός αύτοΰ, προσέ- 
κρουσεν, ύπό κλίσιν πάντοτε, κατά τοΰ έδάφους 
καί έκραγεϊσα άνετίναξεν δλον τό δχύρωμα.

«
Ή γενική έντύπωσις τών παραστάντων κατά 

τάς δοκιμάς στρατιωτικών καί ναυτικών άπε- 
σταλμένων είναι δτι τό νέον βλήμα ’Έρχαρτ 
Φόν ’Έσσεν, τών έν Δύσσελδορφ Μεταλλουρ
γείων καί Μηχανουργείων είναι άκαταγώνι- 
στον είς τήν καταστροφήν ήν έπιφέρει, προώ- 
ρισται δέ νά άνατρέψη τάς μέχρι τοΰδε συν- 
θήκας τοΰ πολέμου, τόσον κατά ξηράν, δσον 
καί κατά θάλασσαν. Οί παραστάντες έσπευσαν

νά ύποβάλουν πρός τάς οικείας κυβερνήσεις έκτενεϊς έκθέ- 
σεις, έν αίς δμιλοΰσιν εύφημότατα ύπέρ αύτοΰ.


